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Egy vezér élete 
Rákosi Mátyás portréja 

 
 

Kompetenciaterület:  
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 

 
 
 

8. évfolyam 
 
 

Programcsomag:  
Polgár a demokráciában 

 
 

A modul szerzője: Püspöki Péter 
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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 13-14 évesek 
Ajánlott időkeret 2 × 45 perc 
A modul közvetlen célja Annak elemzése egy életút fő állomásainak felvázolása során, hogy milyen hatások formálják egy politikus 

nézeteit és világlátását. 
A modul témái, tartalma Témák:  

Társadalom – hatalom; társadalmi nyilvánosság – propaganda, manipuláció; személyiségek 
Tartalom: 
Rákosi képe az emberek emlékezetében. Korabeli idealizált ábrázolások. A vezér iskolásévei. Rákosi 
politikai pályájának kezdete. A politikusi életutat alakító hatások. Életképek a Rákosi-korszakból. Sztálin 
legjobb magyar tanítványának 60. születésnapja. Rákosi a száműzetésben. Vajon mit értett meg? 

Megelőző tapasztalat Magyarország 1945 előtti története  
Ajánlott továbbhaladási irány Az 1956-os forradalom története  
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Szociális kompetenciákhoz tartozó kognitív készségek: információkezelés, információfeldolgozás, kritikai 
gondolkodás 

A NAT-hoz: Ember és társadalom  
Tantárgyakhoz: történelem 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: Azok az 50-es évek…(szka211_24); A Rajk-per (szka212_07). Diktátorok görbe tükre 
(szka212_01) 

Támogató rendszer Pünkösti Árpád: Rákosi a hatalomért. Európa Könyvkiadó. Budapest, 1992 
Pünkösti Árpád: Rákosi a csúcson. Európa Könyvkiadó. Budapest, 1996 
Pünkösti Árpád: Rákosi bukása, száműzetése és halála. Európa Könyvkiadó. Budapest, 200 

 
 
Módszertani ajánlás 
 
A foglalkozás két tanórát vesz igénybe. Különleges térigénye nincs. Az óra során kis csoportos, egész csoportos és frontális munkaszakaszok 
váltakoznak. Ezek gördülékeny koordinálása mind a pedagógustól, mind a tanulóktól megköveteli a kooperatív munkában való alapszintű jártasságot.  
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A két tanóra közötti önálló kutató és alkotó munka az itt jelzettnél sokkal jobban is kiszélesíthető abban az esetben, ha sikerül együttműködni a 
médiaismeret tanárral. A feladat összekapcsolható a híradó, illetve a dokumentumfilm készítésének műfaji témájával.  
 
A modul mellékletei 
 
Tanári segédletek 
 
P1 – Fényképmontázs Rákosiról 
P2 – Témakártyák  
P3 – Háttérinformációk (Sztálin legjobb magyar tanítványa) 
P4 – Kivetíthető képek (külön mappában) 
P5 – Háttérinformációk (Rákosi a száműzetésben) 
 
Tanulói segédletek: 
 
D1 – Emlékeink Rákosiról (interjúvázlat) 
Minden tanuló számára másolni kell egyet belőle.  
 
D2 – A vezér ifjúsága (szemelvények) 
A lapot annyi példányban kell sokszorosítani, ahány csoport dolgozik az osztályban. Felhasználás előtt részekre kell vágni.  
 
D3 – A vezér ifjúsága (csoportos feladatlap) 
A lapot annyi példányban kell lemásolni, ahány csoport dolgozik vele.  
 
D4 – Rákosi politikai pályájának első fele. Az életút állomásai 
A lapokat annyi példányban kell sokszorosítani, ahány csoport dolgozik az osztályban. Felhasználás előtt csíkokra kell vágni.  
 
D5 – Szómagyarázatok 
A lapból minden csoport számára kell másolni egyet.  
 
D6 – Rákosi a hatalom csúcsán (csoportos feladatlap) 
A lapból minden csoport számára kell másolni egyet. 
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