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modUlvázlat

1. tanóra

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

i. ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

i/a Az egyesült államok kialakulásának felidézése 

A A tanár az Egyesült  Államok létrejöttét idéző 
képeket vetít. Az egymás mellett ülő tanulók pá-
rokban dolgozva időrendbe állítják a képeket. Az 
osztály közösen megbeszéli, hogy mi volt a helyes 
megoldás.

4 perc

A korszak megidézése

Tájékozódás az időben
Együttműködés

Páros munka – kro-
nológia készítése ké-
pek alapján

Füzet, toll P1 (Kivetíthető 
képek)
P2 (Megoldó 
kulcs)
Projektor 
Számítógép

i/b A Függetlenségi Nyilatkozat

A Minden pár megkapja a Függetlenségi nyilat-
kozatból való szemelvényeket tartalmazó D1 
feladatlapot, és meghatározzák, hogy milyen 
eszmék, illetve célok fogalmazódnak meg a do-
kumentumban.

4 perc

Forráselemezés

Együttműködés 
Elemző képesség
Logikus gondolkodás

Páros munka – közös 
feladatmegoldás 

D1 (Feladatlap)
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��	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

i/c A Függetlenségi Nyilatkozat és a felvilágosodás

A A feladatlap megoldásának ellenőrzése során a ta-
nulók közösen tisztázzák, hogy a Nyilatkozatban 
a felvilágosodás eszméi jelennek meg (minden 
ember egyenlőnek született, joga van az élethez, 
a szabadsághoz, a hatalom forrása a nép: népszu-
verenitás, a népnek joga a zsarnoki kormányzat 
elleni felkelésre stb.), és hogy célja az amerikai 
gyarmatok függetlenségének, saját kormányzatá-
nak létrehozása.

2 perc

Az előző feladathoz 
kapcsolódó ismeret 
rendszerezése

Konvertáló képesség
Szóbeli szövegalkotás

Frontális munka 
– beszélgetés

A megoldott D1 
feladatlapok

ii. Új tartalom feldolgozása

ii/a A hatalommegosztás elve

A A párok még egy szövegrészletet kapnak: most 
Montesquieu gondolatait kell értelmezniük abból 
a szempontból, hogy milyen eszmék és célok fo-
galmazódnak meg bennük (D2). A diákok közö-
sen megbeszélik a megoldást.

5 perc

Forráselemzés

Szövegértés
Összefüggések keze-
lése
Együttműködés

Páros munka – közös 
feladatmegoldás

D2 (Feladatlap)



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

ii/b jogok és hatáskörök

A Minden tanuló húz egy csoportkártyát (D3). 
Akikhez azonos kártya jutott, csoportokat alkot-
nak. Minden csoport megkapja azt a szemelvényt, 
amely a csoport nevéhez kapcsolódó információ-
kat tartalmazza az amerikai alkotmányból.
A diákok közösen értelmezik a saját forrásanya-
gukat: kigyűjtik belőle mindazt az információt, 
amelyik az adott szervezet, illetve közéleti szerep-
lő hatáskörére vonatkozik. 

13 perc

Jogi forrás feldolgozása, 
hatáskörök értelmezése 

Szövegértés
Elemző készség
Absztrakciós készség
Együttműködés 

Csoportmunka – kö-
zös forráselemzés, 
információgyűjtés és 
rendszerezés

D3 (Csoportkár-
tyák)
D4a-f (Szemelvé-
nyek)

ii/c vetélkedő

A Minden csoport kap két szavazótáblát, amelyeken 
ez áll: „Jogában áll” és „Nem áll jogában”. A tanár 
kérdéseket tesz fel, a csoportoknak pedig az a fel-
adata, hogy eldöntsék, az általuk képviselt szerve-
zetnek, illetve közéleti szereplőnek jogában áll-e 
megtenni az adott dolgot. A csoportok a megfelelő 
tábla felmutatásával jelzik véleményüket. Minden 
jó válasz egy pontot ér, amit a tanár azonnal fel-
jegyez a P4 melléklet alapján elkészített pontozó-
táblára.
A tanár a vetélkedőben győztes csapat tagjait a 
helyben szokásos módon jutalmazza.

10 perc

A megszerzett tudás 
alkalmazása

Konvertáló képesség 
Együttműködés 
Szabálykövetés

Frontális és csoport 
munka – vetélkedő 

D5 (Szavazótáb-
lák)

P3 (Kérdések és 
válaszok)

P4 (Pontozólap 
minta)
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��	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

iii. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

iii/a Az amerikai államszervezet

A Minden csoport megkapja az USA hatalmi szer-
vezetének sémáját bemutató D6 ábrát. A korábbi 
forrásokat is felhasználva, elhelyezik az amerikai 
hatalmi szerveket a Montesquieu-i hármas fel-
osztásban. Miután ez megtörtént, a tanár kivetíti 
ugyanazt az ábrát, és közösen megbeszélik, hogy 
melyik hatalmi ághoz milyen elemeket soroltak a 
csoportok. 

5 perc

A megszerzett tudás 
összefoglalása és rend-
szerezése

Vizuális jelek értelme-
zése
Általánosítás
Együttműködés

Csoportmunka – ábra 
elemzése

Frontális munka 
– vetítés és csoportos 
szóforgó 

D6 (Ábra és fel-
adat)

P5 (Kivetíthető 
ábra)

iii/b A következő óra előkészítése

A A tanár elmondja, hogy a következő órán válasz-
tásokat fognak szimulálni, és ezért ülésrend sze-
rint egy nagy csoport válasszon egy-egy elnök-
jelöltet, 2-2- választási bizottsági tagot és rajtuk 
kívül minden három ember után egy elektort (az 
egy blokkban ülők számát osszák el hárommal, és 
csak egész számig számoljanak).

2 perc

A munka folytatásának 
előkészítése

Hallás utáni szövegér-
tés
Szabálykövetés

Frontális munka – ta-
nári utasítás 

Toll, füzet



2. tanóra

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

i. ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

i/a A közvetlen és közvetett demokrácia

A Az egymás mellett ülő diákok párokat alkotnak. 
Minden pár megkapja a D7 segédletet, amely 
Rousseau és Montesquieu gondolatait tartalmaz-
za az állam irányításáról. Összehasonlítják a két 
szöveget, és megfogalmazzák, hogy mi a lényegi 
különbség a gondolkodó alapelvei között. 
Az osztály közösen megbeszéli a megoldást.

7 perc

Ismeretek szerzése írott 
forrásokból

Szövegértés
Absztrakciós képesség
Együttműködés 

Páros munka – közös 
szövegértelmezés 

Frontális munka 
– megbeszélés 

D7 (Feladatlap)
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�0	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

ii. Új tartalom feldolgozása

ii/a A választások lebonyolítása

A Az előző óra végén történt megbeszélés értelmé-
ben minden nagy csoport állított egy-egy elnök-
jelöltet. A jelöltek nevét a tanár ábécé sorrendben 
felírta egy cédulára, amit az osztály létszámának 
megfelelő mennyiségben sokszorosított. Kiosztják 
a lapokat. A diákok annak a neve mellé tesznek X 
jelet vagy keresztet, akire szavaznak. 
Az előzetesen megválasztott hat szavazatszedő 
összegyűjti saját csoportjában és megszámolja a 
szavazatokat, de összesített eredményt nem hir-
detnek! Csak azt írják fel a táblára, hogy melyik 
csoportban ki kapta a legtöbb szavazatot. Az a sze-
mély lesz a csoport elnökjelöltje.

8 perc

A szavazás technikájá-
nak gyakorlása  

Szabálykövetés
Autonóm vélemény ki-
alakítása

Egész csoportos gya-
korlat – szavazás 

A tanár által elké-
szített szavazócé-
dulák

ii/b Az elektori rendszerű szavazás 

A Minden három ember után minden csoport kije-
lölt egy-egy elektort. A szavazatszedők kiadják a 
szavazócédulákat az elektoroknak, akik azonban 
automatikusan arra szavaznak, aki a saját cso-
portjukban nyert az első fordulóban. A választás 
egészének nyertese az lesz, aki a legtöbb elektori 
szavazatot kapta.

5 perc

Tapasztalatszerzés egy 
miénktől eltérő szava-
zási formáról

Együttműködés
Szabálykövetés

Egész csoportos gya-
korlat – szavazás

A tanár által elké-
szített szavazócé-
dulák



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

ii/c A két választás eredményeinek összehasonlítása

A A szavazatszámlálók közreműködésével először 
azt rögzítik a táblán, hogy a három jelölt közül 
ki hány elektori szavazatot kapott. Ezt követően 
– az első forduló szavazatait összesítve – azt nézik 
meg, hogy akkor miként oszlott meg a szavazatok 
aránya. 
Végül közösen megfogalmazzák, hogy milyen 
módon befolyásolta a szavazás végeredményét az, 
hogy melyik választási rendszert használták. 

10 perc

Következtetés levonása 
a megszerzett ismere-
tekből

Elemező képesség
Összefüggéslátás
Szóbeli szövegalkotás 

Frontális munka – a 
tapasztalatok közös 
értékelése

Az előzőleg kitöl-
tött szavazócédu-
lák

ii/d Az amerikai választási rendszer

A A P6 melléklet alapján a tanár ismerteti az  mód-
szert, amit a soron következő gyakorlatban hasz-
nálnak majd a tanulók. 
Ezután mindenkinek kiosztja a D8 feladatlapot, 
amely a választási rendszerre vonatkozó szaka-
szokat tartalmaz az amerikai alkotmányból. 

5 perc

Új ismeretek szerzé-
se, és egy jegyzetelési 
technika elsajátítása

Szövegértés
Reflektálás 

Egyéni munka – ol-
vasott szöveg jegyze-
tekkel való ellátása

D8 (Feladatlap) P6 (Az  módszer 
leírása)
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�2	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

iii. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

iii/a ismétlő feladatok

A Az egymáshoz legközelebb ülő tanulók gyorsan 4-
5 fős csoportokat alkotnak. Minden csoport meg-
kapja a D9 feladatlapot. A diákok eldöntik, hogy a 
lapon szereplő állítások igazak vagy hamisak-e. 
A válaszok helyességét csoportos szóforgóval kö-
zösen ellenőrzik. 
A legjobb eredményt elérő csoportot a tanár a 
helyben szokásos módon jutalmazza. 

10 perc

Az óra folyamán szer-
zett ismeretek össze-
foglalása

Konvertáló képesség
Együttműködés 

Csoportmunka – kö-
zös feladatmegoldás 

D9 (Feladatlap)



Tanári segédletek

P1  Vetíthető képek az Amerikai Egyesült Államok 
kialakulásáról

    

P2	Megoldó	kulcs	a	képek	kronológiájához

1. E  2. C  3. B  4. D  5. A

P3 Kérdések és megoldások a vetélkedőhöz

 1. Kinek áll jogában törvényt módosítani? Szenátus, Képvise-
lőház, Tagállamok

 2.  Kinek áll jogában kinevezni a Legfelső Bíró-
ság tagjait?

Elnök

 3. Ki adományozhat nemesi címet? –

 4.  Kik választhatnak kétévente képviselőket a 
Képviselőházba?

Tagállamok, Állam-
polgárok

 5.  Kinek van joga másodszor is bíróság elé 
állítani valakit ugyanazért a bűncselekmé-
nyért? 

–

 6.  Kinek áll jogában adókat, vámokat, illetéke-
ket kivetni?

Szenátus, Képvise-
lőház

 7. Kinek van joga a fegyverviseléshez? Állampolgárok

 8.  Melyik szereplő működhet fellebbviteli fó-
rumként?

Legfelső Bíróság

 9.  Kiknek áll jogában, hogy új tagállamot ve-
gyenek föl?

Szenátus, Képvise-
lőház

10.  Kik szavazhatnak meg fizetésemelést a hi-
vatalban lévő elnöknek?

–

A)  George Washington, 
az USA első elnöke

B) Saratoga

C) július 4.

E) BostonD) Yorktown

TAnári Egy örEg AlkoTmány – Az AmErikAi EgyEsülT állAmok AlkoTmányA – 11. évfolyAm	 �3



��	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

11. Kik szabályozhatják az állampolgárság meg-
szerzésének feltételeit?

Szenátus, Képvise-
lőház

12.  Kik küldhetnek legalább egy képviselőt a 
Képviselőházba?

Tagállamok

13.  Kinek van joga megkegyelmezni egy elítélt-
nek?

Elnök

14.  Melyik testület vezetőjének van joga elnököl-
ni a közjogi felelősségre vonás legsúlyosabb 
esetében? (az USA elnökének felelősségre 
vonása)

Legfelső Bíróság

15.  Ki szavazhat az elnökválasztáson Arnold 
Schwarzeneggerre?

–

16.  Melyik szereplőnek van joga törvényt kez-
deményezni?

Képviselőház, Tag-
államok



P4 Eredményjelző tábla (minta)

Kérdés Képviselőház szenátus Elnök legfelső bíróság Tagállamok állampolgárok

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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P5 Az Amerikai Egyesült Államok hatalmi szervezete

P6	Az	INSERT	eljárás

Az INSERT a metakognitív folyamatokat segítő, interaktív jegyze-
telési eljárás, melynek során olvasás közben a szöveget saját meg-
értésünknek és tudásunknak megfelelően oldalszéli szimbolikus 
jelekkel látjuk el az alábbiak szerint:

 Az olvasottak megegyeznek előzetes ismereteimmel vagy felté-
telezéseimmel.

– Az olvasottak ellentmondanak előzetes ismereteimnek vagy fel-
tételezéseimnek, illetve eltérnek azoktól.

+ Az olvasottak új információt tartalmaznak számomra. 

? Az olvasottak további kutatásokra vagy kérdésekre ösztönöz-
nek.

* Az olvasottakról kiegészítő információ jutott eszembe.
 
Az INSERT hatékony eszköz, mely lehetővé teszi, hogy a tanulók olvasás 
közben nyomon kövessék saját megértési folyamataikat, számba vegye-
nek további tanulási indítékokat, miközben olvasásuk aktív, kognitív, 
metakognitív eseménnyé válik. Ha a tanuló figyelemmel kíséri saját 
megértésének folyamatát, az információkat aktívan kontextualizálja.  Az 
eljárás segítségével az elmélyült figyelem mindvégig fenntartható.
Az olvasás megkezdése előtt ismertessük a tanulókkal az INSERT eljárás 
lényegét, mutassuk be a használni kívánt szimbolikus jeleket, és kérjük 
meg őket arra, hogy olvasás közben használják a jelölést a szöveg mar-
góján! Természetes, hogy nem szükséges minden sor végén jelet tenni, 
és az is, hogy egy sorba több jel is kerülhet, ha az olvasó azt szüksé-
gesnek véli. A szöveg feldolgozása után a tanulók saját jelöléseik alapján 
készíthetnek táblázatot, majd párban, csoportban vagy közösen meg-
beszélhetik (megbeszélhetjük) az olvasottakat.

Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné 
Rizner Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése: Az interaktív és reflektív tanulás 
lehetőségei. Tanulási segédlet pedagógusok és pedagógusjelöltek számára 
a saját élményű tanuláshoz. 
Pécsi Tudományegyetem, Lépésről Lépésre a Kritikai Gondolkodásért 
Egyesület, Pécs–Budapest, 2002. 331. o.



P7 A feladatlap megoldó kulcsa

Igaz, hamis, hamis, igaz, hamis, hamis, hamis, hamis, hamis, igaz, igaz, 
igaz
 

 1.  A Képviselőházba delegált 
képviselők száma az állam-
polgárok egyenlőségét fejezi 
ki.

I

 2.  Az Egyesült Államok Szená-
tusába azonos számú polgár 
delegál szenátort.

H

 3.  Az Amerikai Egyesült Álla-
mok közvetlen demokrácia.

H

 4.  Az Amerikai Egyesült Álla-
mokban érvényesül a hata-
lommegosztás elve.

I

 5.  Az lesz az Amerikai Egyesült 
Államok elnöke, akire a leg-
több állampolgár szavaz.

H

 6.  Minden legalább harmincöt 
éves amerikai állampolgár in-
dulhat az elnökválasztáson.

H

 7.  Az elektorokat a képviselők 
közül választják.

H

 8.  Képviselő csak olyan személy 
lehet, aki betöltötte a harmin-
cadik életévét, hét éve állam-
polgár, és az adott állam lakó-
ja.

H

 9.  Az Egyesült Államok polgára 
bármelyik tagállamban in-
dulhat a szenátusi választáso-
kon.

H

10.  Kétévente tartanak szenátusi 
választásokat.

I

11.  A szenátorokat hat évre vá-
lasztják.

I

12.  A Szenátus összetétele az álla-
mok egyenlőségét fejezi ki.

I
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