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MODULLEÍRÁS 
 

Ajánlott korosztály 17-18 évesek  
Ajánlott időkeret 45 perc 
A modul közvetlen célja Egy egykori fogoly visszaemlékezésén keresztül, apró emberi részleteket megismertetve érzékeltetni valamit 

a szovjetunióbeli táborok világából, és abból a kiszolgáltatottságból, amelynek közegében a táborlakók éltek.  
A modul témái, tartalma Témák:  

Identitás – család; konfliktus – diszkrimináció, agresszió; életmód – életminőség, érzelmek, szabadság; 
világkép – értékek; globalizáció – migráció 
Tartalom: 
A Gulag fogalma. A táborok megszületése, elhelyezkedése a Szovjetunióban. Adatok a foglyokról. A 
táborok megszüntetése. Emberi sorsok a Gulagon. El lehet-e mondani az elmondhatatlant?  

Megelőző tapasztalat A bolsevik hatalomátvétel. A Szovjetunió születésének körülményei. 
Ajánlott továbbhaladási irány A Szovjetunió és Magyarország az 50-es években (Sztálin halála után); 1956; forradalmak „táboron” belül 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Önismerettel összefüggő kompetenciák: identitás 
A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információfeldolgozás, kritikai gondolkodás 
Társas kompetenciák: empátia, kommunikációs készségek 
A NAT-hoz: Ember és társadalom 
Tantárgyakhoz: történelem  

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: A Rajk-per;  Mikor szakad el a cérna?; A lengyel Szolidaritás mozgalom; Peresztrojka 
Támogató rendszer www.gulag.hu  
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George Orwell: 1984. Európa. Budapest, 1989 
Faludy György: Pokolbéli víg napjaim. Magyar Világ Kiadó Kft. Budapest, 1989 

 
 
Módszertani ajánlás 
 

 2 



szka212_09 
 

A tanterem berendezését úgy kell elrendezni, hogy a vetítésre, a pódiumjellegű bemutatóra és a csoportmunkára egyaránt alkalmas legyen.   
 
Napjainkban még élnek olyan emberek, akik tudnak mesélni a kényszer-munkatábori életről. Tudjuk meg, él-e ilyen ember a diákok közvetlen 
környezetében. Ha található még ilyen személy és szívesen beszámol 1-2 diáknak, az Ő életregényét kellene feldolgozni. Ebben az esetben azt 
érdemes tenni, hogy néhány erre vállalkozó diák – riporterként magnóra rögzíti az elbeszélését. Ha mód van ennek a változatnak a választására, 
akkor a riporterek tanulmányozzák előzetesen a személyes történethez kapcsolódó D2 feladatlap kérdéseit, és ezeket mindenképp szőjjék bele a 
riportba.  
 
Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban 
 
Lehetséges, hogy van az osztályban olyan gyerek, akinek a családja érintett a témában. Egy ilyen helyzetben fontos, hogy a tanár előzetesen 
megtudja, beszélne-e róla a diák. Ha igen, akkor a ráhangoló gyakorlat helyett lehetne beiktatni az ő gondolatait, vagy a levezető beszélgetés 
keretében kaphat a többieknél nagyobb teret.  
 
A modul mellékletei  
 
Tanári segédletek 
 
P1 – Kivetíthető képek (külön mappában) 
P2 – Háttér- információk  
P3 – Kronológia 
P4 – Tartalmi összefoglaló a modulban feldolgozandó regényről  
P5 – Hangfelvétel (Diákok készítik el abban az esetben, ha él a környezetükben olyan szemtanú, akivel lehet riportot csinálni) 
 
Tanulói segédletek 
 
D1 – Elhallgatott éveink. Részletek Cséri Lili önéletrajzi regényéből. Ezekből az oldalakból összesen egy példányra van szükség, amit a 
felhasználás előtt csíkokra kell vágni. 
D2 – Elrabolt évek. Páros feladatlap. A lapból annyi példányra van szükség, amennyi az osztály tanulóinak a fele. 
D3 – Személyes emlékek. Házi feladat. A lapból minden tanuló számára kell sokszorosítani egyet. 
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