
Tevékenység 

Idő (perc) Tartalom Tanulói tevékenységek Eszközök 

5’ A feladat egy fiktív bírósági tárgyalás 

eljátszása, melynek témája Jézus bűnössége 

vagy ártatlansága. Az osztályt 4 részre 

(heterogén csoportok) osztjuk. Az egyik 

csoport (bíróság) tagjai az esküdtek, a bíró, 

az ügyész és az ügyvéd. A másik három 

csoport az I. századi Palesztinában Jézussal 

kapcsolatban állókat képviseli: a zsidó 

vezetőket (a főpapok és Heródes), a 

rómaiakat (Pilátus) és a keresztényeket 

(Jézus hívei). A három csoportból 

kiválasztott 1-1 szóvivő tanúskodni fog Jézus 

perében. Az óra elején a tanár ismerteti a 

menetrendet. 

Csoportalakítás Az egyes csoportok 

megfigyelési szempontjai 

(kiosztva, mellékletben) 

30’ Az összevágott filmrészletek (mellékletben) 

megnézése 

Egyéni munka, a kapott szempontoknak 

megfelelő jegyzetelés 

Projektor, laptop 

15’ Felkészülés a perre A csoportok megbeszélik a látottak, valamint 

a történelemtankönyv (pl. Szent István 

Társulat: Történelem 9.) „A kereszténység” c. 

leckéje, Boronkai – Ispánovity: 

Társadalomismeret tankönyvének „A 

demokrácia” c. leckéje és a Történelmi atlasz 

térképe alapján a lehetséges válaszokat, és 

felkészítik a bíróság által kijelölt tanúkat a 

szerepükre. A bíróság megbeszéli a 

munkamegosztást és az eljárásrendet is 

A Társadalomismeret tankönyv 

vonatkozó részének (melléklet) 

kivetítése vagy kiosztása 

fénymásolatban 



25’ A per lefolytatása Az esküdtek a tanúk meghallgatása, az 

ügyész és az ügyvéd vád- és védőbeszédei 

után döntenek a bűnösség vagy ártatlanság 

kérdésében 

Szükség esetén a helyszín 

átrendezése „tárgyalóteremmé” 

10’ Beszélgetés tanári irányítással arról, hogy 

mennyire volt jó forrás a film (forráskritika), 

miben lehet rá támaszkodni, és miben nem. 

Mennyire szólt a 2000 éve történtekről, és 

mennyire az 1970-es évekről. 

Frontális munka --- 

5’ Az óra végén a bírósági szereplők és a tanár 

értékelik a csoportok és a tanúk munkáját, a 

bíróság egyes tagjainak munkáját pedig a 

tanúk és a tanár. 

 

A (formális) értékelés szempontjai: 

 az egyes tanulók aktivitása 

 a csoportokon belüli együttműködés 

 az összegyűjtött érvek mélysége 

a tanúk, a bíró, az ügyész és az ügyvéd 

előadókészsége. 

Részvétel az értékelés folyamatában A per anyagainak feltöltése a 

Google Classroomba 

Megjegyzések, 

javaslatok 

A tanárnak érdemes előzetesen ismertetni a film készítésének körülményeit, és felkészíteni a diákokat a témához képest 

szokatlan látványelemekre és zenére. 

A feladat olyan 9.-es osztályokban könnyebben megvalósítható, amelyek az előző tanévben, társadalomismeretből már 

foglalkoztak az emberi jogok, a bírósági eljárások kérdéskörével. 

A feladat 12.-ben, állampolgári ismeretek tanításakor (a bíróságok működése, emberi jogok), illetve ismétléskor vagy emelt 

történelem tanórán is felhasználható. 

Megfigyelési szempontok a tanár számára: 



Hogyan tudnak a csoportok tagjai egymással eredményesen együttműködni? 

Minden csoporttag aktívan közreműködik a feladat végrehajtásában? 

Mennyire képesek beleélni magukat Jézus korába, ugyanakkor mennyire azonosulnak a mai bírósági szerepekkel? 

Felhasznált 

irodalom 

Mendly Lajos: Amikor mindenki szava fontos: a csoportmunka 

https://tte.hu/media/pdf/19_oravazlat_Mendly_csoportmunka.pdf 

 

Varga Emese: Történelmi játékfilmek a történelemtanításban 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/varga-emese-tortenelmi-jatekfilmek-a-tortenelemtanitasban-04-02-07/ 

 

 „Vászonjézus” – Jézus Krisztus szupersztár 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/-vaszonjezus-jezus-krisztus-szupersztar 

 

A TISZTESSÉGES ELJÁRÁSHOZ VALÓ JOG 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_HUN.pdf 

 

AZ EMBERI JOGOK ÉS A BÜNTETŐELJÁRÁS KAPCSOLATA 

http://real.mtak.hu/86752/1/Nagy%20Anita%20Az%20emberi%20jogok%20%C3%A9s%20a%20b%C3%BCntet%C5%91elj

%C3%A1r%C3%A1s%20kapcsolata%20I..pdf 
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MELLÉKLETEK 

 

1. Didaktikai jellemzők: 

Feladat címe, típusa Jézus pere: emberi jogi szempontok egy történelmi játékfilm feldolgozása kapcsán 

Kooperatív feladat 

Évfolyam, témakör, téma, 

altéma: 

9. évf., tört.; Vallások az ókorban ⇨ A kereszténység kezdete ⇨ Jézus tanításai 

12. évf., államp. ism.: Szabadság és felelősség, jogok és kötelezettségek, a társadalmi felelősségvállalás 

Kulcsfogalmak: monoteizmus, zsidó vallás, jeruzsálemi templom, Messiás, keresztény vallás, apostol, Biblia, Újszövetség, 

alapjog(ok), emberi jog, jogérvényesülés, bűncselekmény , szankció, büntetőjog, ügyész, bíró, ügyvéd, 

jogképesség, polgári peres eljárás, felperes, alperes 

Kerettantervi fejlesztési 

követelmények megnevezése 

(történelem, állampolgári 

ismeretek) 

 társaival képes megvitatni történelmi kérdéseket, amelynek során bizonyítékokon alapuló érvekkel 

megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások véleményére, árnyalja saját álláspontját; 

 hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények viselkedésének 

mozgatórugóiról 

 felismeri az alapvető emberi jogok egyetemes és társadalmi jelentőségét; 

 felismeri és értelmezi az igazságosság, az esélyegyenlőség biztosításának jelentőségét és 

követelményeit; 

 ismeri az igazságszolgáltatás rendszerének felépítését, a büntetőjog, polgári jog, közjog, magánjog 

fogalmát; 

 Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek, regények elemzése, 

értelmezése; 

 Szituációs gyakorlat: az igazságszolgáltatás működésnek bemutatása egy fiktív eljáráson keresztül 



 

  

Kulcskompetenciák 

megnevezése 

A tanulás kompetenciái 

Kommunikációs kompetenciák 

Digitális kompetenciák 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A feladat megoldásához 

szükséges kompetencia, 

előzetes ismeret 

A Római Birodalom terjeszkedése, a zsidó vallás jellemzői, az evangéliumok, az igazságszolgáltatás 

működése 

Együttműködési készség, előadókészség 

A feladat megoldásának célja, 

várható eredmény 

A bírósági tárgyalás kapcsán az emberi jogi ismeretek, valamint az erkölcsi dilemmák (ártatlanság-bűnösség) 

terén jártasságot szereznek a tanulók. 

Felismerik az érdekek sokféleségét, egy szituáció megítélésének lehetséges szempontjait. 

Fejlődik együttműködésük és kommunikációjuk. 

Egyrészt a tanulók megismerik egy római provincia jellemzőit, a birodalomnak alávetett népek helyzetét, a 

helyi elit és a rómaiak kapcsolatát, másrészt képet kaphatnak Jézus életéről, a kereszténység alapvető 

tanairól. 

Érzékelik a zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásának hatását a későbbi korokra. 



2. A perre való felkészüléshez a Jézus Krisztus Szupersztár c. 1973-as filmmusical 

( https://videa.hu/videok/film-animacio/jezus-krisztus-szupersztar-oV9YWvKp37nZotOM ) 

következő összevágott részleteit nézzük meg (a listát megkapják az egyes csapatok, hogy tudják, mit látnak): 

 

1/ 00:15:15 – 00:17:30 Kajafás és Annás éjszakai beszélgetése Jézus sorsáról 

2/ 00:21:30 – 00:28:00 A főpapok tanácsának döntése, Jézus jeruzsálemi bevonulása 

3/ 00:36:00 – 00:38:30 Az árusok szétzavarása a Templomnál 

4/ 00:58:00 – 01:03:30 Jézus vívódása a Gecsemáné kertben 

5/ 01:10:00 – 01:16:00 Jézus Pilátus és Heródes előtt 

6/ 01:24:00 – 01:31:00 Pilátus ítélete, a passió 

 

Andrew Lloyd Webber és Tim Rice műve 1970-ben jelent meg albumként, egy év múlva pedig már a Broadwayn is játszották. Norman Jewison a 

filmverziót az eredeti bibliai helyszín közelében, Izraelben forgatta, egy hippi happening kereteit adva a történetnek. A díszlet és a jelmezek sem a 

bibliai kort, sokkal inkább a forgatás idejét idézik meg, lehetőséget adva ezzel arra, hogy ne egy régi történetként, hanem saját kora problémáira 

reflektáló műként értelmezzük a filmet. 

 

3. Megfigyelési szempontok az egyes csoportoknak: 

 

1/ Zsidó vezetők: 

Miben tértek el Jézus nézetei a korban uralkodó zsidó vallástól? 

Miért tartották a főpapok veszélyesnek Jézust? 

Miért nem büntették meg ők maguk? 

Hogyan vélekedett a nép Jézusról és a főpapokról? 

Mit várt Jézustól Heródes? 

 

2/ Rómaiak: 

Milyen volt Palesztina helyzete a Római Birodalomban? 

Mi volt a helytartó szerepe egy provinciában? 

https://videa.hu/videok/film-animacio/jezus-krisztus-szupersztar-oV9YWvKp37nZotOM


Mik voltak a rómaiak érdekei a „Jézus-ügyben”? 

Miért nem akarta elítélni Pilátus Jézust? 

Miért ítélte el mégis? 

 

3/ Keresztények: 

Mely keresztény tanok fogalmazódtak meg az egyes jelenetekben? 

Mit vártak a hívei Jézustól? 

Hogyan ítélte meg Jézus a saját szerepét? 

Hogyan viszonyult Jézus a néphez, a főpapokhoz és a rómaiakhoz? 

Miért nem védekezett vagy állt ellen Jézus? 

 

4/ Bíróság: 

Milyen volt a korabeli bírósági eljárás a maihoz képest? 

Mi szól a filmrészletekben az ártatlanság, illetve a bűnösség mellett? 

Mennyire volt törvényes a Jézussal szembeni eljárás? 

Kik legyenek a tanúk az egyes csoportokból? 

Milyen kérdéseket fognak feltenni a tanúknak? 

Ki lesz a bíró, az ügyvéd és az ügyész? Melyiknek mi a feladata? 

 

 

4. Tankönyvrészlet: 



Dr. Boronkai Szabolcs – Ispánovity Márta: 

Társadalomismeret a középiskolák nyelvi 

előkészítő évfolyama számára 

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 

Bp. 2013 

Tanári kézikönyv: 

https://docplayer.hu/1705184-

Tarsadalomismeret-a-kozepiskolak-nyelvi-

elokeszito-evfolyama-szamara-tanari-

kezikonyv.html 
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