
Történelmi fóliasorozat

A Balázs-Diák kiadó jelentette meg azt a fóliasorozatot három kötetben, mely az
Educatio 2003 kiállításon a Hundidac Taneszköz minõsítõ versenyén Arany-díjat
nyert.

A kötetek formailag és tartalmilag azonos stílust követnek. Az elsõ kötet az õskor
és ókor témáit dolgozza fel, a második a kezdetektõl az V. századig foglalkozik a világ-
történelemmel, a harmadik kötet pedig a középkor és a kora újkor eseményeit mutat-
ja be, már magyar vonatkozásokkal is kiegészítve. Az elõbbi elsõ két kötet részben azo-
nos témákat dolgoz fel, azonban más-más képanyaggal.

A kötetekhez módszertani ajánlások készültek. Ezekben nem csak a legújabb tör-
ténelmi kutatások eredményeit tüntetik fel, hanem a tanulói feladatok típusaira is ad-
nak ajánlásokat. A szerzõk felhívják a tanárok figyelmét arra is, hogy ezeket a fóliákat
elsõsorban a tananyag kiegészítéseként használják fel, hiszen a képek többsége nem a
legismertebbek közé tartozik. A készítõk a diákok képi ismereteinek bõvítése érdeké-
ben kevésbé ismert képanyagot dolgoztak fel. A szerzõk abból indultak ki, hogy a kon-
vencionális illusztrációk megtalálhatók a tankönyvekben is. A fentiek ellenére figye-
lembe vették a kerettanterv elvárásait. A szerzõk a szoros értelembe vett történelmi té-
nyek bemutatásán túl, feldolgozták az adott korszak vallástörténetére, életmód- és
kultúrtörténetére, mûvészettörténetére, néprajzára, régészetére, pedagógiatörténeté-
re, technika- és tudománytörténetére, gazdaságtörténetére és hadtörténetére vonat-
kozó anyagot is.

A fóliák számozottak. Az eligazodást részletes tartalomjegyzék segíti. A kezdetek-
tõl a Kr. u. V. századot felölelõ rész két fólia kivételével az õskor és ókor történetét dol-
gozza fel. Ugyanitt kell megemlíteni, hogy az Õskor, ókor címet viselõ kötet ugyancsak
tartalmazza az õskor és ókor témáit, az elõbbihez képest azzal a különbséggel, hogy itt
az ókor részletesebb bontásban szerepel. Elõbbi 24, utóbbi 22 fóliát tartalmaz, ügyel-
ve arra, hogy a kiválasztott képek legtöbb esetben színesek. A középkor, koraújkor té-
máját feldolgozó fóliakötet 29 fóliát tartalmaz. A bemutatott fóliák fele világtörténeti
eseményekkel, a másik fele pedig a vizsgált korok hazai eseményeivel foglalkozik. A
magyarországi eseményeket a honfoglalástól a Rákóczi-szabadságharcig illusztrálja.
Természetesen ebbõl a kötetbõl sem marad el a részletes módszertani ajánlás.
A fóliák lefûzhetõ dossziéban vannak, és ez megkönnyíti azok használatát.

A kötetetek adatai

A kezdetektõl a Kr. u. V. századig: 24 db fólia módszertani ajánlásokkal/ Szendrei Péter ; ill. Jakab Ág-
nes. – Bp. : Balázs-Diák; 2003. – (Történelmi fóliasorozat)

Õskor, ókor: 22 db fólia módszertani ajánlásokkal/ Csepela Jánosné, Nagyné Malicsek Ágnes,
Hofbauer József; ill. Jakab Ágnes. – Bp.: Balázs-Diák, 2003. – (Történelmi fóliasorozat)

Középkor, koraújkor: 24(29) db fólia módszertani ajánlásokkal/ Foki Tamás, Kecskés Balázsné, Ujvári
Pál; ill. Jakab Ágnes. – Bp.: Balázs-Diák, 2003. – (Történelmi fóliasorozat)
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