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A KIPRÓBÁLÁSTÓL AZ 

ÁTDOLGOZÁSIG 

TÖRTÉNELEM 9-10. 

 
BORHEGYI PÉTER 



A történelemoktatás aktuális kérdései –  

„Tanári kávézói dilemmák” 

- Mit tanítsunk? Hogyan építsük be a 

folyamatosan bővülő tananyagot az órai 

keretekbe? 

- Mely anyagrészeket hagyhatjuk ki? 

- Mennyi tananyagot adjunk le egy-egy 

tanórán, mi maradjon ki, illetve mit 

emeljünk be? 

- Hogyan közelítsünk meg egy témát? 

Melyik módszer a megfelelő? 

- Mennyire tudjuk tartani a tanmenetet?  



A történelemtanítás dilemmái  

• Teljességre törekvő pozitivista, minden tényt 

közölni akaró szemlélet, ragaszkodás a 

„tudáskánonhoz”. 

• Az esemény- és politikaközpontú; illetve a 

társadalomtörténeti megközelítés 

egyensúlyának kérdése. 

• Ugyanakkor előre meghatározott a tananyag 

belső struktúrája, a nagy történelmi korok 

egymásra épülése. 

• Fontos a történelmi gondolkodás fejlesztése 

 

 



A munkanaplók alapján szerzett tapasztalatok 

• A tankönyvet használó pedagógusok apró 

részletekbe menően mondhattak véleményt 

• Órai tapasztalatok legközvetlenebb 

átadásának tekinthető 

• Minden leckét egyedileg értékeltek 

• Javaslatok, észrevételek részletes kifejtése 

– saját jól működő gyakorlatok megosztása 

 



Pozitív vélemények 

A pedagógusok jellemző véleménye szerint 

a könyv: 

- jól tagolt, áttekinthető, megérthető, 

könnyen tanulható;  

- a források viszonylag jól használhatók, a 

megtanulandó anyag megfogalmazása 

egyszerű;  

- a könyv támogatja a diákok önálló otthoni 

felkészülését. 



Kritikai észrevételek 

- Az idegen szavak magyarázata 

tekintetében értékelték relatíve 

alacsonyabbra a könyvet, és több kritikai 

észrevételt tettek a fogalmak 

definiálásával kapcsolatosan is. 

- Megfogalmazódtak bizonyos kritikák a 

képek, ábrák méretével kapcsolatban. 

- A térképek órán betöltött funkciója. 



Szakmódszertani problémák felszínre kerülése 

- Mit tanítsunk, és mit ne tanítsunk egy-egy 

esemény kapcsán? 

- Hány lecke tárgyaljon egy-egy anyagot? 

- Mennyire korszerű fogalomhasználat a 

köznevelésben? 

(polgárháború/forradalom; királyi 

Magyarország/Magyar Királyság) 

- A kérdések és források száma és 

nehézsége. 



Tanévenkénti korszakhatárok (középiskola 9-

12. évf.) 

Régi kerettanterv  

(2003, 2007)  

Új kerettanterv  

(2012)  

Évf. Tananyag (egyetemes/magyar)  Tananyag (egyetemes/magyar)  

9. Első ezredforduló/magyar 

államalapítás  

Középkor vége/1490-ig  

10. Kora újkor 1721-ig/szatmári 

béke  

1849-ig  

11. Az első világháború kezdete  A második világháború vége  

12. Emberiség az újabb 

ezredfordulón/1991  

Globalizáció/2004-ig  



A fő szempontok az átdolgozás során 

A kerettantervi korszakhatárokat továbbra is figyelembe vettük. 

• Mindkét évfolyamon heti 2 órás a történelem. 

• Tisztában voltunk azzal, hogy ebből ténylegesen 62-65 óra 

van megtartva. 

• Történelem 9-10.: 49 lecke – 47 lecke (kísérleti: 48 – 46 

lecke) 

• Ne legyen „túlírt”, és ne a „burjánzó” lexika növelje a 

terjedelmet. 

• Taníthatóság-tanulhatóság elve: 4-5 oldalas leckék, de ebből 

1 oldal kiegészítő anyagrész. 

 

 



A leckék belső szerkezete 

- Összességében/többnyire a pedagógusok 

megfelelőnek tartották a tananyag, a 

források, a képek/ábrák és a térképek 

mennyisége közötti egyensúlyt a 

könyvekben. 

- A pedagógusok pozitívan értékelik a 

források megválasztását és mennyiségét. 

 









Néhány konkrét példa 

- Néhány esetben megfogalmazódott, hogy 

a leckék túl hosszúak, valamint 

áttekinthetetlen bekezdéseket 

tartalmaznak; ezeket a leckéket 

természetesen több alcímre tagoltuk. Az 

egyik leghosszabb leckét két leckére 

bontottuk.  

- Egyes anyagrészek áthelyezése, illetve új 

anyagok beillesztése. 

 



Új anyagrészek/átszerkesztések 





Bővített kitekintő részek 



Bővített digitális tartalom 



Átszerkesztések 

A tanárok megemlítették, hogy a 

törzsanyagba néha bekerültek olyan 

elemek, amelyek inkább az érdekességeket, 

plusz ismeretek közlő (Kitekintő) részbe 

illettek volna. Ugyanakkor kiemelték, hogy 

máskor a Kitekintőbe kerültek be 

törzsanyagba illő részek.  

 



Kísérleti 



Újgenerációs 
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KÖSZÖNÖM  
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