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MODULVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

I. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

I/a Csoportalakítás és az óra céljainak megjelölése 

A A tanulók a 4 fôs csoportokat alkotnak. A tanár 
ismerteti az óra tartalmát: az augsburgi vallásbéke 
elôzményeinek felidézése, tartalmának megisme-
rése, és a különbözô társadalmi csoportok 
nézôpontjából való értékelése.

2 perc

Az órán együtt dolgozó 
munkacsoportok 
kialakítása

Figyelem
Szabálykövetés 

Frontális munka – 
csoportalakítás és 
tanári közlés

I/b A lutheri reformáció

A A csoportok egy-egy fürtábra segítségével 
összegyûjtik a lutheri reformáció jellemzôit és 
hatásait elôzetes tudásuk alapján. Az ábrákat 
elhelyezik a falon, és a szóvivôk bemutatják  
a rajtuk szereplô gondolati rendszereket. 

10 perc

A meglévô tudás 
elôhívása

Rendszerezôképesség 
Együttmûködés 

Csoportmunka – 
ábrakészítés 

Csomagolópapír 
Filctoll 
Ragasztógyurma 

P1 (Útmutató)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

B A Luther címû film másfél perces zárójelenete 
alapján a csoportok összegyûjtik, hogy milyen 
eredményeket értek el Luther követôi 1530-ban  
az augsburgi birodalmi gyûlésen. A vázlatokat 
felteszik a falra, és a szóvivôk ismertetik azokat  
a többiekkel. 

10 perc

A meglévô tudás 
elôhívása

Rendszerezôképesség 
Együttmûködés

Frontális munka – 
vetítés 

Csoportmunka – 
ábrakészítés

Csomagolópapír 
Filctoll 
Ragasztógyurma

Videó lejátszó, 
P2 (A Luther-
film részlete)

II. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

II/a A vallási küzdelmek hatása a német társadalomra 

A Minden csoport kap négy lefordított szerepkártyát. 
A tagok húznak egyet-egyet. A feladatuk az, hogy 
a D1 szöveg alapján a D3 sablon felhasználásával 
készítsék el a korabeli német társadalom egyes 
szereplôinek „jellemzéstérképét”. A sablonok  
3 üres mezôjébe három olyan információt kell 
írniuk, amely jellemzi az adott szereplô életét  
a vizsgált korszakban. Munkája eredményét 
minden csoporttag bemutatja társainak. Lapjaikat 
pedig úgy helyezik el az asztalon, hogy azok 
kifejezzék a csoportok közötti hierarchikus 
viszonyokat.

8 perc

A XVI. századi német 
társadalom helyzetének 
megismerése 

Szövegértés
Elemezôkészség
Együttmûködés 

Egyéni munka – 
szövegfeldolgozás 

Csoportmunka – 
szóforgó és közös 
rendszerteremtés 

D1 (Szemelvény)

D2 (Szerep-
kártyák)
 
D3 (Sablon) 

P3 (Megoldó 
kulcs)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/b A vallásbéke tartalmi vizsgálata 

A Az azonos társadalmi csoportot képviselô diákok 
négy új csoportot alkotnak. Minden csoport 
megkapja az augsburgi vallásbéke fô pontjait 
bemutató lapot. Megvizsgálják ennek pontjait  
a társadalmi csoportjuk nézôpontjából, és eldöntik, 
hogy mennyire esnek egybe azok az ô érdekeikkel, 
illetve mennyire állnak szembe velük. 
Két oszlopba rendezve leírják, hogy miben segíti, 
illetve miben korlátozza ôket a megkötött béke. 

5 perc

A vallásbékével kialakult 
helyzet elemzése

Empátia
Érdekazonosítás
Elemzôképesség
Együttmûködés 

Kooperatív 
csoportmunka – 
szakértôi mozaik

D4 (Határozatok)

Írólap, írószer 

III. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

III/a Vita a vallásbékérôl 

A Minden diák visszatér elôzô csoportjába, és a négy 
különbözô réteg képviselôje megvitatja, hogy 
összességében jó vagy rossz kompromisszumnak 
tekinthetô a megkötött vallásbéke. Mindenki  
a saját nézôpontjából érvel, és megpróbálják 
meggyôzni egymást. 
A „választófejedelmek” ismertetik a csoportjukban 
kialakult álláspontot. A tanár egy közös véle-
ménnyé formálja a külön-külön megfogalmazott 
gondolatokat.

13 perc

Egy helyzet több nézô-
pontú elemzése 

Szintetizáló képesség 
Érvelés
Vitakészség
Önkorrekció
Kompromisszumra való 
készség

Kooperatív 
csoportmunka – 
szakértôi mozaik

Frontális munka – 
csoportos szóforgó és 
tanári összegzés 

D4 (Határozatok)

Az elôzôleg 
készített jegyzetek 
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák  
és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

III/b A házi feladat feladása 

A A diákok követi jelentést készítenek a csoport-
jukban lezajlott vitáról (a pápának, a francia 
királynak vagy a török portának), amit a követ-
kezô óra elôtti napon leadnak a tanárnak. 

2 perc

A béke értékelése egy 
sajátos nagyhatalmi 
nézôpontból.

Frontális tanári közlés

Egyéni munka – 
fogalmazás 

D5 (Feladatlap)

III/c A csoportos önértékelés

A Minden csoport megkapja a D6 lapot, amelynek 
nyitott mondatait kiegészítve, értékelik az órán 
közösen végzett munkájukat.

5 perc

Visszatekintés a közös 
munkára 

Véleményalkotás 

Csoportmunka – 
értékelô lap kitöltése

D6 (Értékelô lap)
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TANÁRI SEGÉDLETEK
P1  Kiegészítô gondolatok

A technika leírása
A fürtábra egy olyan grafikai gondolatszervezési forma, amely a 
gondolatok, információk, fogalmak, és a közöttük teremthetô kap-
csolatok feltárulására ad lehetôséget egy téma egészén belül. 
Készíthetünk asszociációs vagy hierarchikus ábrát a következôk 
szerint:

•  Írjuk azt a fogalmat a lap közepére egy (ellipszisbe), amelyhez 
információt kívánunk gyûjteni!

•  Kezdjük el leírni azokat a fogalmakat vele összekapcsolt ellip-
szisekbe, amik a témáról eszünkbe jutnak.

•  Teremtsünk kapcsolatokat vonalak segítségével a szavak és 
gondolatok között!

•  Ha a gondolatainkat (alá-fölérendeltségi, vagy ok-okozati) 
rendszerbe tudjuk építeni, akkor hierarchikus fürtábrát kapha-
tunk.

P2  (filmrészlet)

A Luther címû film záró jelenete
Az augsburgi birodalmi gyûlés képei 

A film beszerezhetô a DVD-kölcsönzôkben 
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P3  Megoldó kulcs  
a jellemzéstérképekhez (egy lehetséges megoldás a D1 szöveg alapján):

választófejedelem

a császári központosításnak 
ellenszegül

dönt a császárválasztásról, 
a vallásháborúban 

függetlenségéért harcol

növeli befolyását  
az alacsonyabb rangú 

nemesek felett

köznemes

földbirtokaiból származó 
jövedelme csökken

életszínvonala alacsonyabb, 
mint a gazdag polgároké

a választófejedelemtôl 
politikailag és  

gazdaságilag is függ
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polgár

erôs gazdasági hatalom a differenciálódás  
alapja a pénz

elit: városi kereskedô
közép: céhes polgár

alsó: kézmûves legény  
és bérmunkás

paraszt

hagyományos életmódja 
megmarad

parasztilázadások  
a terjeszkedô fejedelmi 

hatalom ellen 
(1525–26)

helyzete rosszabbodik




