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MODULLEÍRÁS 
 

Ajánlott korosztály 17-18 évesek 
Ajánlott időkeret 2 × 45 perc 
A modul közvetlen célja Annak közös átgondolása a balkáni polgárháború kapcsán, hogy milyen feltételei vannak egy multikulturális 

közösség békés együttélésének.  
A modul témái, tartalma Témák:  

Identitás – közösség, hagyomány; konfliktus – háború, genocídium; kultúra – multikulturalitás, 
népcsoportok; jelenismeret 
Tartalom: 
A Balkán-félsziget államai és népei az első világháborút követően és jelenleg. A Drinán átívelő híd építése 
(Ivo Andric regénye alapján). Együtt élő nemzetiségek a Balkánon. Az etnikai és a vallási sokféleségből 
eredő nehézségek. A délszláv háború. A mostari híd lerombolása és újjáépítése. A közösség újjáépítésének 
lehetőségei. Az együttműködés lelki feltételei. 

Megelőző tapasztalat A délszláv háború története 
Ajánlott továbbhaladási irány Kisebbségek az Európai Unióban 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Aszociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információfeldolgozás, kritikai gondolkodás, 
nyitottság 
Társas kompetenciák: együttműködés, konfliktuskezelés 
A NAT-hoz: Ember és társadalom; Földünk és környezetünk 
Tantárgyakhoz: történelem; földrajz; társadalomismeret 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: A szarajevói merénylet; Parancsra tettem 
Támogató rendszer Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Szerbia – Wikipédia  

Ivo Andric: Híd a Drinán. Európa Kiadó. Budapest, 1982 
Takács Péter: Valahol Európában. A jugoszláv háborús bűnösök perei. Jogelméleti Szemle, 2006/3, ill. 
jesz.ajk.elte.hu/takacs1.html  
Martin Coward: A közösség mint heterogén együttes. Mostar és a multikulturalizmus. (Fordította Kakasy 
Judit) Kisebbségkutatás, 12. évf. 2003/1, ill. http://epa.oszk.hu/00400/00462/00017/18.htm 
Major Nándor: A genocídium réme. Élet és Irodalom, 47. évfolyam 40. szám, ill. 
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0340&article=2003-1006-1208-38AJSO      
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Módszertani ajánlás 
 
Azoknak a tanároknak ajánljuk, akik fontosnak tartják a közelmúlt történelmi eseményeinek megismerését és elemzését. A második világháború 
után a balkáni válság figyelmezető jel volt Európa számára, hogy a gazdasági nehézségek, társadalmi földrengések idején ismét előkerülnek a rég 
eltemetni vélt gyűlölködések, agresszív indulatok más nemzetek, nemzetiségek ellen. A mindenkori hatalmi politika pedig kihasználja ezeket az 
indulatokat saját céljai érdekében.  
A modul témájából adódóan előkerülhetnek a magyarországi viszonyokra utaló nemzetiségi kérdések. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy egy 
soknemzetiségű államban, főleg, ha vallási és etnikai sokféleségről van szó, az egymás mellett élés nem oldható meg konfliktusok nélkül. A 
konfliktusok megoldásának azonban sokféle módja lehetséges, például egy közös érdekeket előtérbe helyező projekt létrehozása, mondjuk egy 
híd felépítése. A konfliktusok kialakulását pedig a másik megismerésével előzhetjük meg, és ebben segíthet a közösségi terek kialakítása egy 
városon belül vagy közösségi események létrehozása.   
 
Javasolt a modul megszakítás nélküli feldolgozása, ha erre nincs lehetőség, akkor a jelzett helyen megbontható.  
A terem elrendezésénél vegyük figyelembe, hogy frontális munkára (megbeszélés) és csoportmunkára is alkalmas legyen.  
 
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban 
 
A feldolgozás során kisebbségekről, gyűlöletről stb. beszélgetünk, ezért a tanár különösen ügyeljen a személyeskedés vagy a célzások 
elkerülésére, elhárítására. 
A téma egyrészt sok új ismeretet tartalmaz, másrészt alkotó gondolkodást, egyéni ötleteket, közös megoldások keresését igényli, ezért 
hasznosabbnak tartjuk, ha a tanár olyan értékelési módszer alkalmaz, amelyben inkább a reflexiók, vélemények, mint a számonkérés dominál. 
 
A modul mellékletei  
 
Tanári segédletek 
 
P1 – Regényrészlet (Ivo Andric Híd a Drinán) 
P2 – Kivetíthető képek (külön mappában) 
 
Tanulói segédletek 
 
D1 – a-e  Mindegyik szövegből annyi példányra van szükség, ahány tanuló van az dott csoportban.  
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D2 – A közösségi élet helyreállítása. Csoportos feladatlap. A lapból három példányt kell sokszorosítani.  
D3 – Értékelő lap. Annyi példányban kell lemásolni, amennyi az osztály tanulóinak fele, majd ketté kell vágni minden lapot.  
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