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MODULLEÍRÁS 
 
Ajánlott korosztály 14-15 évesek 
Ajánlott időkeret 4 × 45 perc 
A modul közvetlen célja A történelmi személyek döntéseit mozgató erők összefüggéseinek kutatása. A hadvezérek szerepe a 

csatákban és a csaták szerepe a népek sorsának alakulásában. Különböző történelmi források 
összehasonlítása egy adott témában. 

A modul témái, tartalma Témák: 
Konfliktus – háború; személyiségek 
Tartalom: 
Az actiumi csata politikai előzményei és következményei, valamint a csata modellezése. 

Megelőző tapasztalat A köztársaság válsága; Julius Caesar halála 
Ajánlott továbbhaladási irány A császárság kora; Augustus uralkodása 
A kompetenciafejlesztés 
fókuszai 
 

Szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: problémakezelés 
Társas kompetenciák: véleményalkotás, konfliktuskezelés 

NAT-hoz: Ember és társadalom; Magyar nyelv és irodalom; Művészetek 
Tantárgyakhoz: történelem; irodalom; rajz; etika 

Kapcsolódási pontok 

Modulokhoz: Szenátorok egymás közt; Alkudozzunk! 
Támogató rendszer Suetonius: Caesarok élete (ford.: Kis Ferencné). Európa Kiadó. Budapest, 1961. 59. o. 

Plutarkhosz: Híres rómaiak (ford. F. Kemény Márta). Móra Könyvkiadó. Budapest, 1964. 410–413. o. 
 Vellius Paterculus: Az actiumi csata (ford.: Földy József). In: A császári Róma. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
Budapest, 1981. 49–50. o. 
Florus: Róma háborúi (ford.: Havas László). Európa Könyvkiadó. Budapest, 1979. 160. o. 
Révai-féle Nagy Képes Világtörténet III. kötet 212. old.  
Ben Hur (amerikai film, rendezte: William Wyler, 1959) 102–110’ 
Száray Miklós: Történelem III. A középiskolák számára. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 2001 
Történelmi atlasz a középiskolák számára 

 
 
Módszertani ajánlás 
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Az előzetes házi feladathoz kapcsolhatjuk a modul címének magyarázatát is. 

A modul megvalósítható egybefüggő órákon folyamatosan, de elképzelhető 45 percekre bontva is. Ha folyamatosan tartjuk meg az órákat, 
előre kell gondoskodni a kellékekről (lásd a D2 mellékletben található feladatkártyákat). Ezek nélkül ugyanis a feladatot nem lehet megfelelően 
megoldani. Ha különálló órákat tartunk, a forrásfeldolgozás után ki kell osztani a feladatkártyákat, és felszólítani a tanulókat arra, hogy a 
feltűntetett kellékeket a legközelebbi órára hozzák magukkal.  

A terem elrendezésénél figyelembe kell venni a vetítést, a csoportmunkát és a szituációs játékot is. Tehát mobil bútorzat és elegendő tér 
szükséges.  

A folyamat kezdetén kialakuló csoportok változatlan formában maradnak. Nagyon lényeges, hogy minden csoportban legyen felelős 
vezető (vigyázat, ne legyen „minihadvezér”!), aki mederben tartja a munkát, ügyel arra, hogy mindenki részt vegyen a tevékenységben, és a 
csoport valóban a feladat végrehajtásával foglalkozzon. Az ő dolga az is, hogy a feladatlapon megjelölt kellékek beszerzését megszervezze. 
Szükség van továbbá egy íródeákra, aki rögzíti a megoldásokat, az ötletroham eredményét, a megszemélyesítendő személyek gondolatait, a 
csoportvéleményt stb. Működik még a csoportban egy szóvivő, aki az osztály egésze előtt képviseli a csoport véleményét, tájékoztatja a többieket 
a csoporton belüli beszélgetésekről, véleményekről, képviseli a saját csoportja nézeteit.  

A modul során nincs hagyományos osztályozás, de az esszéfeladat értékelhető, és érdemjegy is adható rá.  
 
A modul mellékletei 
 
Tanári segédletek 
 
P1 – A filmrészlet megtekintéséhez ajánlott szöveg  
 
Tanulói segédletek 
 
D1 – Az actiumi csata eseményei (ókori forrásrészletek)  
Egy sorozat minden csoportnak. 
 
D2 – Feladatlap a szöveg feldolgozásához 
Csoportonként egy példány szükséges. 
 
D3 – 5 fajta feladatkártya 
Csoportonként egy feladatleírás. 
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D4 – Időkitöltő feladatok  
Csoportonként egy példány szükséges. 
 
D5 – Értékelőlap  
Valamennyi tanulónak szükséges.  
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