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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 17-18 .évesek 
Ajánlott időkeret 45 perc 
A modul közvetlen célja A nemzetközi összefogás egy különleges példájának bemutatása, az empátia fejlesztése, és a nagypolitika 

összefüggésrendszerének érzékeltetése a berlini blokád témájának feldolgozása kapcsán. 
A modul témái, tartalma Témák:  

Társadalom – politika; konfliktus – háború, érdekellentét; szabályozás, nemzetközi szervezetek 
Tartalom: 
Németország és Berlin megszállási övezetei a II. világháború után. A hidegháború nyitánya. Berlin blokádja. 
Ellátási, társadalmi és lelki nehézségek a körbezárt városban. Problémakezelési módok. Tények és adatok a 
berlini légi hídról. Németország és Berlin kettészakítása.  

Megelőző tapasztalat A második világháborút lezáró konferenciák. Megszállási övezetek Németországban és Berlinben.  
Ajánlott továbbhaladási irány A hidegháború egyéb kérdései; új szövetségi formák kialakulása a katonapolitika és a gazdasági élet terén 

(NATO; Varsói Szerződés; KGST) 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés, információk rendszerezése, 
problémaazonosítás 

A NAT-hoz: Ember és társadalom 
Tantárgyakhoz: történelem 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: A Fal (szka212_03) 
Támogató rendszer Fehér Ferenc–Heller Ágnes: Jalta után. Kossuth. Budapest, 1990. 5–18, 303–306. o.  
 
 
Módszertani ajánlás 
 
Az órán hat csoport dolgozik majd, ezért ennek megfelelően kell előkészíteni a termet. Úgy azonban, hogy a vetített képek mindenhonnan jól 
láthatók legyenek.  
A diákoknak szükségük lesz saját történelmi atlaszukra. A vetítéshez pedig számítógépre és projektorra. A modul külön mappában csatolt képei 
azonban ki is nyomtathatók, ha van erre lehetőség.  
A ráhangolás során használandó időszalagot a tanárnak kell elkészíteni a P1 melléklet alapján. Ez az időszalag aztán – további képekkel bővítve 
– felhasználható lesz majd egy másik modul feldolgozásakor is. (A Fal.) 
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A modul mellékletei  
 
Tanári segédletek 
 
P1 – Időszalag, amit a tanár készít el 
P2 – A blokád alá került város története 
P3 – A D2 tanulói segédlet eseménykártyái – kiegészítve a pontos adatokkal 
P4 – Kinyomtatható képek (külön mappában) 
P5 – Háttér -információk a berlini blokádról  
P6 – Kivetíthető képek (külön mappában) 
P7 – Háttér -információk Németország kettészakadásáról 
 
 
Tanulói segédletek 
 
D1 – Egy körbezárt város. Csoportos feladatlap. A lapot hat példányban kell sokszorosítani.  
D2 – A hidegháború nyitánya. Eseménykártyák. A kártyákat tartalmazó lapot hat példányban kell lemásolni, és a kiosztás előtt részekre kell 
vágni.  
D3 – Berlin a blokád idején. Csoportos feladatlap. Az A változat esetén a lapot hat példányban kell sokszorosítani.  
D4 – Berlin a blokád idején. Feladatkártyák. A B változat esetén a lapot két példányban kell sokszorosítani, és felhasználás előtt részekre vágni. 
D5 – Berlin blokádja az adatok tükrében. Információs kártyák. A kártyákat tartalmazó lapot hat példányban kell lemásolni, és a kiosztás előtt 
részekre kell vágni.  
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