
 

 

Tanóra/Modul címe: 
 

ATHÉNI NÉPGYŐLÉS A KÉT PERZSA TÁMADÁS KÖZÖTT 
 

SZEREPJÁTÉK 
 

 

A tanóra célja:  

 Az ókori Athénról eddig megszerzett ismereteiteket felhasználva és alkalmazva népgyűlést 
rendezünk úgy, hogy valamennyien aktív részesei legyetek a munkának/játéknak mint athéni 
polgárok. 
 

 1. Feladat 

Tanári téma- és feladat-megjelölés: 
Hogyan született meg egy fontos döntés az ókori Athénban? 
Hogyan képzeljük el a kor szereplőit, milyen személyes érdekek húzódnak meg egy kérdés 
támogatása vagy ellenzése mögött? 
Ez azt jelenti, hogy az osztály „átalakul” a Kr.e. V. századi Athén népgyűlésévé, ti lesztek 
azok az athéni polgárok, akiknek dönteniük kell, hogyan készüljön föl a város a várható és 
fenyegető újabb perzsa támadásra. A kapott szerep szerint nézzetek utána, milyen a 
helyzetetek a hadseregben, megélhetéseteket hogyan befolyásolja a perzsa támadás, melyik 
álláspont támogatásában vagytok érdekeltek, milyen érvekkel tudjátok véleményeteket 
alátámasztani, a többieket meggyőzni. 
 
A mellékelt táblázat segítségével mindannyian válasszatok szerepet magatok számára! 
 
Ariszteidész  
Themisztoklész  
Nagybirtokos arisztokrata  
Kisbirtokos  
Hajóács  
Napszámos  
Kikötői rakodó munkás  
Kerámia műhely tulajdonos  
Ötvös mester  
Tengeri kereskedő  
Arisztokrata úr  
Kézműves műhely tulajdonos  
Ipari napszámos  



 

 

Evező munkás  
Kikötői piac felügyelő  
Szőlőültetvényes  
Narancsültetvényes  
Olajfa ültetvényes  
Kiskereskedő  
Sztratégosz a marathoni csata 
idején 

 

Sztratégosz a marathoni csata 
idején 

 

Hajóvitorla készítő mester  
Zöldségtermelő   
Ékszerkészítő  
Borkereskedő  
Olajkereskedő  
Arisztokrata úr  
Kézműves műhely tulajdonos  
Ipari napszámos  
Evező munkás  
Hajóács  
Napszámos  

 

 2. Feladat 

A szerepek kiosztása után egyénileg, otthon készülj tovább: gondold végig, mit is fogsz 
mondani a népgyűlés szereplőjeként, esetleg kitől és mit fogsz kérdezni! 
A két szónok otthon állítsa össze/ írja meg beszédét!  
Mindenki gondolja végig, milyen érvekkel tudna hozzászólni a vitához! 
 

 3. Feladat 

Foglalja el helyét a népgyűlésre érkezett minden athéni polgár! A népgyűlést megnyitom.  
Mai témánk: hogyan erősítse meg védelmét szeretett városunk a fenyegető perzsa támadás 
ellen? 
Elsőként Ariszteidész polgártárs beszédét hallgassuk meg, aztán Themisztoklész polgártárs 
beszéde következik!  
A beszédek után várjuk a hozzászólásokat, érveket, hogy felelős döntést tudjunk hozni! 
Figyeljetek egymásra! És bátran kérdezzetek is egymástól! 
 

    

 



 

 

   4. feladat 

A táblázat alapján értékeld pontokkal magad és társaid munkáját! 
Szerep neve tartalom 

1-6 pont 
beszéd (szerep 
szerint)  
1-4 pont 

részvétel a 
vitában 
1-5 pont 

összesen: 
15 pont 

Ariszteidész     
Themisztoklész     
Nagybirtokos arisztokrata     
Kisbirtokos     
Hajóács     
Stb.     
 
Fejezd be az alábbi mondatokat! 

a.) Az zavart a legjobban az órán ……… 
b.) Az tetszett a legjobban az órán ……… 

 
 


