
Pályázati beszámoló  

Online levéltárpedagógiai tanagyag (forráselemzés)  
 

Levéltárunk az NKA 204113/00541-as számú pályázatán 900000 Ft-ot nyert el Online levéltár-

pedagógiai program kidolgozására és megvalósítására a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltárban.  

 

Online levéltáripedagógiai anyagunk kidolgozásának ötlete a pandémia miatti lezárás időszakában 

született, elsősorban a gimnáziumban tanító tanárok és a diákok segítése céljából.  

A történelem érettségi – különösen az emelt szintű érettségi – jelentős részét teszi ki a történeti 

források értelmezése és elemzése, melyhez direkt ennek módszertanát tanító és gyakorló 

segédanyag nem igazán elérhető. A Nemzeti Alaptanterv történelem tantárgyleírásában szereplő, 

elsajátítandó készségek és kompetenciák fejlesztése volt módszertani segédanyagunk 

elkészítésének egyik célja.  

Másik – számunkra különösen fontos – tényező, hogy a magyarországi zsidóság történetének 

bizonyos részei ugyan szerepelnek a tananyagban, de a belső összefüggések és a zsidó kultúra 

elemeinek ismertetése csak sporadikusan jelenik meg, összefüggő blokként nem.  

Online tananyagunk ezt a két pontot kívánja összekapcsolni, és valódi levéltári-múzeumi-könyvtári 

források alapján segítséget nyújtani az említett területek elsajátításához. A gyűjteményünkből erre 

a célra fényképeztetett és digitalizált műtárgyakkal dolgoztunk elsősorban, de a digitális 

kompetenciák fejlesztése, és a meglévő online adatbázisok bevezetése érdekében ezekből is 

válogattunk (mapire.eu / googlemaps / google cultural institute).  

A tananyag szerkesztésénél az egyes forrástípusokat úgy rendeztük sorba, hogy az egyre 

bonyolultabb forrástípusokhoz kiválasztott dokumentumok kronológiai sorrendbe is 

rendeződjenek, így a forráselemzés-gyakorlása során a diákok időrendi sorrendben ismerhetik meg 

esettanulmányunk, a pesti Orczy ház (és ezen keresztül a magyarországi zsidóság) történetének egy 

jelentős részét.   

A tananagyot úgy terveztük, hogy online elérhető, akár az érdeklődő diákok számára egyénileg is 

feldolgozható legyen, de gondoltunk az online oktatás esetleges újbóli bevezetésére is: ennek 

érdekében a tanagyagokat használó pedagógusok a tananyagban szereplő forrásokat egyenként, 

nagyfelbontásban is letölthetik, amivel részletesebb vizsgálatuk is lehetővé válik. (Ezzel a 

módszerrel akár tanteremben, digitális táblával is dolgozhatnak.) Ennek lehetséges módozatait, a 

lehetőségeket és az ajánlásunkat a pedagógusok számára külön is megfogalmaztuk.  

Mivel ismereteink szerint sok iskolában – és a mi múzeumpedagógiai foglalkozásaink egy részében 

is – használják a Google Classroom alkalmazást, ezért a tananyagot az eredeti változatban 

megadott válaszokkal, elemzési gyakorlatok nélküli változatban is elérhetővé tesszük – ebben a 

tanulók maguk tölthetik ki a szükséges mezőket.  



A jelen támogatás segítségével létrehozott forráselemzést segítő tananyagunkkal egyidőben más 

projekteken is dolgoztunk, ezért ez a tananyag nem csak közvetlenül, hanem a többi tananyaggal 

összelinkelve is elérhető – így a 204122/00565 számú támogatási szerződésben támogatott, több 

levéltárral közösen létrehozott „Közös terek” című online kiállításból is elérhető.  

A jelen pályázati támogatásból létrehozott, „Orczy ház” projektunk nyitóoldala honlapunkról, a 

https://www.milev.hu/milev5.html címen elérhető. 

Támogatásukat, mellyel a történelmet tanuló érdeklődő közönség számára létrehozhattuk 

forráselemzést segítő, és az Orczy ház történetét bemutató új oktatási anyagunkat mégegyszer 

köszönjük, s egyben kérjük a pályázati beszámoló elfogadását. 
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