
„A mi GULAGunk” 

               KÉSZÍTETTE: IVÁN LÁSZLÓNÉ  TÖRTÉNELEMTANÁR  
PANDUR EMESE KÖNYVTÁROSTANÁR 

KSZC JÁLICS ERNŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SZAKISKOLA,  KADARKÚT 
 

KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETÉNEK ŐSZI SZAKMAI NAPJA 2021. NOVEMBER 16. 

avagy hogyan is dolgoztuk fel ezt a témát 



Egy kis helyzetjelentés… 

• az egyik leghátrányosabb helyzetű térség 

• kevés pénz jut az alapvető létfenntartásra 

• iskolázatlanság, nem érték a tudás 

• kisgyerekkori hátrányok/frusztráció 

• változó világ, változó iskola 

• „digitális bevándorlók” és „digitális bennszülöttek” 

• kísérletező kedv, nyitottság 

• új módszertani megoldások 

 

 



Taní-tani 
• alkotás 

• egymástól tanulás 

• kompetencia-alapú oktatás (érettségi) 

• „Beszélj róla és elfelejtem, mutasd meg és emlékszem rá, 

vonj be és megértem. ” 



Korszerű tanulásszervező 

módszerek 

 



Korszerű tanulásszervező 
módszerek 



Sikereink 

► „Kalandok a levéltárban” (országos 4. helyezés és közönségdíj) 

► „Ne menj el mellette” örökségvédelmi verseny (Strasbourgi út) 

► „Sorsfordítás” történelem verseny (országos 9. helyezés) 

► Lengyel projektnapok 

► Szent Patrik-nap 

 



A PROJEKTMÓDSZER 

►nem az egyetlen és üdvözítő megoldás 

►előnyei 

►sok előzetes munka 

►mindig legyen produktum 

►ne legyen öncélú 

►együttműködés a tanárok között 
 



PROJEKTBEMUTATÓ: Kaposvár, 

Klebelsberg Kollégium 



Lengyel projektnapok 



1848 emlékezete 



Szent Patrik-nap 



A legfrissebb: Krókusz -projekt 2021 



A GULAG projekt 2017 

► volt gyakorlati tapasztalat (SZFP) 

► kooperálás és egymástól való tanulás 

► tanórai keretek + egyéb 

► produktum: FORGATÓ(s)KÖNYV + óratervek+ kutatási 
dokumentumok 

► önálló felfedezés 

► tanulói kíváncsiság 

► differenciálás 

► műveltségterületek bevonása 

► komplex feldolgozásátélés-ismeretszerzés-megértés 

► szakmai fejlődés 

► mindig új ötletek (korrekció) 

 



A FORGATÓ(s)KÖNYV 



A legjobb visszajelzés a siker 



 

Elindulni nehéz… 

     További lehetőségek, ötletek… 

Történelemtanári szemmel: 

- videó készítése a projekt alatt és után 

- több digitális eszköz használata 

- a projekt idejének növelése 

 



Frissítő kérdések…  

►Soroljatok fel legalább három sikert, amit elért 

az iskolánk! 

►Mit ad(hat) a projektmódszer? 

►Hány produktum jött létre a GULAG projekt 

során? 
 

 



A könyvtári modulterv  
 

online elérhető, letölthető: 
https://tte.hu/wp-content/uploads/2017/04/A-MI-GULAGUNKIvanE.pdf 

 

  

 



A projekt könyvtárhasználati 

szempontból… közös javaslatok 

► 2017-ben:Modulterv készült 

► Produktum: fogalomtérkép, 

jegyzetek, word-microsoft –fiók, 

kilépőkártyák 

► Munkaforma:  kooperatív 

csoportos (szerepekkel) 

► Feladatok:  

► szabadszavas keresés 

►Keresés NAVA, Fortepan, 

könyvtári katalógus 

 

Keresd a hibát: 2021 ☺ 
- hiányos modulterv 

- nem egyértelmű az értékelés 

- több forrást lehetett volna ajánlani, használni a 
tanulókkal 

- hivatkozás tanítása, gyakorlása 

- játékosítás (pl. szabadulószoba) 

- katalógusban megtalált könyv helye a polcon 

- a projektben résztvevők „csak” egy kiállítás keretén 
belül látták egymás munkáját – javaslat online 

felületek használata 

- a könyvtári foglalkozás kapcsolódhatott volna 
például az idegen nyelves feladatlaphoz  is 

- több idő a projekt megvalósítására 

- drámapedagógia  lehetőségei 



Köszönjük a  figyelmet! 

Elérhetőségek 

  

Iván Lászlóné Edit:   daruedit@gmail.com 

 

 

Pandur Emese : jalicskonyvtar@gmail.com 

 
A projekt online elérhetősége:  TTE honlapján / Jó gyakorlatok 

 

https://tte.hu/wp-content/uploads/2017/04/A-MI-GULAGUNKIvanE.pdf 
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