
Tevékenység 

Idő (perc) Tartalom Tanulói tevékenységek Eszközök 

5 perc Ráhangolódás A vitakör vezetője ismerteti a 
megvitatandó problémát. 

Rövidített url (Videótanár) 
https://tinyurl.hu/7KqB/ 

A „tényleg” honlap cikke az elmaradt jóvátételről 
http://tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=4047&id=1374620 

Olvasmány a jóvátétel elmaradása melletti érvekkel: 
https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/tallai-gabor-kudarctortenetre-nem-erdemes-jovot-
epiteni-3021715/ 

A termet előzetesen berendezzük. Lehetőleg középen két vagy három 
összetolt pad körül foglal helyet a 6-8 vitázó. 
Körülöttük koncentrikusan ülnek az osztály tanulói. Nekik is szükségük 
van vagy padra vagy valamilyen kemény felületre a jegyzeteléshez. 

3 perc Szervezési feladatok A tanulók megkapják a különböző 
értékelő lapokat. 

Értékelő lapok és a vitaszervezés részletes leírása letölthető itt:  
https://www.1001tortenet.net/forraacuteselemzeacutes.html 

kb. 10 perc Vita. Téma: Rendszerváltozás 
és jóvátétel 
Lehetséges kérdések (egy vagy 
több is felvethető) 
a) Mi bizonyítja, hogy 

megtörtént a jóvátétel? 
b)  Lehetséges-e egy diktatúra 

után létrejövő 
demokráciában a 
diktatúrában elkövetett 
bűnök jóvátétele? Miért? 

c) Miért lehetnek sokan 
elégedetlenek? 

d) A megbocsátásnak feltétele-e 
a bocsánatkérés és a 
jóvátétel? 
 

A vita résztvevőinek egyike vállalja 
a vita moderálását. 
Az osztály nem résztvevő tagjai 
jegyzetelnek. 
Szerepek: 
A. vitázó (6-8 fő) 
B. „mentor” (6-8 fő) 
C. zsűri (pontozóbírók) (3 fő) 
D. jegyzőkönyvvezető (6-8 fő) 
(bármelyik szerep résztvevői 
száma növelhető vagy 
csökkenthető. A jó vitához 5-7 
résztvevő az optimális) 

Értékelőlapok 
Stopperóra az időméréshez – a moderátor lássa. 

kb. 3-5 perc Egyéni értékelés Mindenki áttekinti és összegzi, 
rendszerezi a jegyzeteit, felkészül 
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a közös értékelésre. 
A zsűri és a pontozóbírók 
összesítik a pontszámokat, 
kihirdetik a végeredményt. Az 
osztály minden résztvevőt 
egyenként tapssal szokott 
jutalmazni.  

15 perc A vita értékelése plénumban Az osztály tanulói közösen 
értékelik a vitát a következő 
sorrendben: 
1. A mentorok értékelik az 

általuk megfigyelt vitázót az 
értékelőlapon megadott 
szempontok alapján. 

2. A vitázók értékelik az 
eredményeiket és a 
tanulságokat. 

3. A pontozóbírók kihirdetik a 
pontszámokat és a csapat 
által elért összpontszámot. 

A vita akkor sikerült jól, ha  
- a csapat tagjai képesek megfogalmazni legalább egy közös 

eredményt, 
- a vita közben kevés a közbevágás, meghallgatják egymást,  
- legalább egy új ötletet megfogalmaznak, amelyben mindnyájan 

egyetértenek, 
- legalább 2-3 alkalommal hivatkoznak egymás véleményére, 
- legalább 2-3 alkalommal hivatkoznak az olvasott forrásokra, 
-  képesek megállapítani legalább egy területet, amelyben fejlődni 

tudnának. 

5-7 perc Tanári összegzés, értékelés Különbséget tehetünk jóvátétel és 
igazságtétel között.  

 

Értékelés 
módja 

Szöveges tanári, társ- és önértékelés, pontozás pontozólappal, írásos értékelés szempontok alapján, a legaktívabb tanulók jeles 
érdemjegyet kaphatnak. 

Megjegyzések, 
javaslatok 

Erről a témáról olyan osztállyal tudjuk ezt a vita-formát használni, akik már gyakorlottak az osztálytermi vitában, tehát semmiképpen nem 
javaslom, hogy éppen ezzel a témával kezdjük e vitaforma gyakorlását.  
Tudatosítani kell a diákokban, hogy érdemes a fogalmak meghatározásával kezdeni.  
Fontos előre meghatározni az időbeli korlátokat. 



Felhasznált 
irodalom 

https://www.youtube.com/watch?v=ja7xtmuXQn4&list=PL0hWfPdqf_3a7T8mGVA7gDozgFQ2Lt6Nk&index=2 Megtekintés: 2019. december 16. 
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 Megtekintés: 2019. december 16. 
https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/tallai-gabor-kudarctortenetre-nem-erdemes-jovot-epiteni-3021715/ Megtekintés: 2019. december 16. 
https://www.1001tortenet.net/forraacuteselemzeacutes.html Megtekintés: 2019. december 16. 
https://arsboni.hu/iteloszek-elott-a-rendszervaltas/ Megtekintés: 2019. december 16. 

„Az nem lehet ugyanis, hogy súlyos bűntett ne legyen büntethető.” Jogi fejezetek a magyarországi igazságtétel és kárpótlás történetéből 
Szerkesztette: Máthé Áron. Nemzeti Emlékezet Bizottsága. Szerk. Máthé Áron. Budapest, 2016. 15-20. oldal. https://neb.hu/asset/phpQ7UcEq.pdf 

Utolsó letöltés: 2019. december 16. 

 

Budapest, 2019. december 16.            Szabó Márta Mária 
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