
Gyorsított időutazás 



Új kerettantervek 

• Iskolatípusonként külön tanterv  
- 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola 
- 8 osztályos gimnázium 
- 6 osztályos gimnázium 

• Változatlan óraszámok (2 – 2 – 3 – 3)  

• A korábbihoz hasonló tartalmi és fejlesztési 
követelmények (változó hangsúlyokkal -  
értékelvűség) 

• Teljesen új tananyagbeosztás 



Régi kerettanterv Új kerettanterv 

Tartalom Idő Tartalom Idő 

9. évf. 

Az őskortól a kora  

középkorig. 

Kr. e 8000–Kr. 

u. 1000 

Az őskortól Amerika 

felfedezéséig (de az már 

nem).  

Kr. e. 8000–

Kr. u. 1490 

A magyar nép kialakulásától 

és vándorlásától az  

államalapításig. 

Kr. e. 3000–

Kr. u. 1000 

A magyar nép 

kialakulásától és 

vándorlásától Mátyás 

haláláig 

Kr. e. 3000–

Kr. u. 1490 

10. évf. 

A kora középkortól a kora 

újkorig (az 

abszolutizmusokig). 

1000–1725  

Amerika felfedezésétől az 

1848-as forradalmak  

leveréséig. 

1492–1850 

Az államalapítástól a  

Rákóczi-szabadságharc 

bukásáig. 

1000–1711 

Mátyás halálától az 

1848/49-es forradalom és 

szabadságharc leveréséig. 

1490–1849 

11. évf. 

A felvilágosodás és a XVIII. 

századi hatalmi politika 

korától az első világháború 

kezdetéig. 

XVIII. század 

közepe–1914 

Az olasz és német egységtől 

a második világháború 

végéig. 

1850–1945 

A Rákóczi-szabadságharc 

bukásától a „boldog 

békeidők” végéig. 

1711–1914 
A neoabszolutizmustól a 

második világháború végéig 
1849–1945 

12. évf. 

Az első világháború 

kitörésétől a kétpólusú 

világrend felbomlásáig. 

1914–1992 

A második világháború 

végétől a kétpólusú 

világrend felbomlásáig és az 

EU kiteljesedéséig.  

1945–2007 

Az első világháborútól a 

rendszerváltásig. 
1914–1990 

A második világháború 

végétől az ezredfordulói 

(kb. az első Orbán-

kormányig) 

1945–2000 



Kerettanterv és történelemtanítás 

• Átfogóbb témák (65 óra – 40-50 lecke) 

• Új „kánon” (pl. a lexikai anyagban) 

• Tartalmi kulcsfogalmak 

• Hosszmetszeti témák 

• Forrásközpontúság továbbra is 
    „A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai 

ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve 
azonban már forrás- és tevékenységközpontú.”  



Milyen legyen az új tankönyv? 

• Arányos leckebeosztás  
(azonos terjedelmű leckék, lényegkiemelő 
összefoglalás) 

• Jól tagolt szöveg  

• Vizualitás 

- Képek 

- Ábrák, fontos információkkal 

- Elemezhető térképek 

• Képességfejlesztő feladatok 

 

 

 



Történelem 9. 



Történelem 10. 



„Rejtett” témák 

• Világvallások, vallási kisebbségek 
• Államformák, államszervezet, hatalmi berendezkedés 
• Hadtörténet (fegyverek, hadrend, hadkiegészítés) 
• Természet és társadalom kapcsolata 
• Demográfiai viszonyok (népességváltozás, településformák, 

népességmozgások) 
• Etnikai viszonyok  (területi elhelyezkedés, vándorlás, tudati 

tényezők) 
• Gazdaságtörténet  (eszközök, szervezeti formák, gazdasági 

elméletek) 
• A mindennapi élet (ruházkodás, étkezés, lakásviszonyok) 
• A nők életkörülményei 
• Építészet (funkciók, formák, korstílusok) 
• A történelem „mellékszereplői” (pl. sztyeppei népek, szláv 

őstörténet) 



A leckék felépítése  

Külön Archívum és Nézőpont elhagyása  források jelentős része maradt 

térképek maradtak 

ábrák száma nőtt 

tagolás 

főszöveg 
kiemeléssel 

apró betű 

a választás, a differenciálás lehetőségének megteremtése 
szerényebb, közepes és erős vagy eltérő érdeklődésű diákok egy osztályban 

Idegen nevek, kifejezések 
kiejtése 

Szakszavak  
tematikus jegyzéke 

Időrendi táblázat 



Nyitóoldalak 



Információszerzés térképekről 



Kelet-Európa a VI-IX. század között 

Egy 
térség 
változásai 



Kelet-Európa a XI-XIII. században 



Kelet-Európa a XIV-XV. században 



Mondjuk el ábrával! 



Az állam 
szerepének 
növekedése  

 



Ábra és forrás 

 



Hadtörténet 

 



Fogalommeghatározás ábrával 



Fogalom 
ábrával 



Hogyan 
működött? 
 
Hodométer 



 
 
 
 

Szöveges forrás  
és karikatúra 

 
 
 

Kép, grafikon, térkép 

Árnyalt kép 

 



Képek 

Nem csak információforrások – 
látni is megtanítják a tanulókat  

 



Képek – összefüggések 

Vesse össze a tatárok és a 
kunok ábrázolását!  
Hogyan láthatták a XIII. századi 
kortársak a két népet?  
Milyen következményei 
lehettek ennek?  

 



Szöveges források 

  



Összefoglalások 

„A nagy fejezetek végén nem 
klasszikus összefoglalások 
állnak: a szerző összegezésnek 
nevezi ezeket. A tanulók tanári 
irányítással, kevés szöveg, 
térképek és ábrák segítségével 
tekinthetnek át néhány fontos 
kérdéskört, problémát. Így 
egyúttal mintát kapnak más 
témák feldolgozásához.” 

 



Az összefoglalások témái 

9. évfolyam 

• Egyén, közösség, állam. Az ókori kelet jellegzetességei 

• Államformák, egyén és közösség. A hatalom gyakorlása 

• A kereszténység 

• A középkor korszakai és a feudalizmus. Európa régiói 

• A vármegye. A magyar társadalom 

10. évfolyam 

• A vallás. Az állam 

• Erőviszonyok (Habsburg Birodalom – Oszmán birodalom) 

• Eszmei és politikai változások. A francia történelem 

• A dinasztia és a magyar rendek viszonya 

• Közjogi kérdés, jobbágykérdés, nemzetiségi kérdés stb. 

 

 

 

 

 



Regionális szemlélet 

 



Munkafüzetek 



Multimédiás tartalommal kiegészített, 
tankönyvre épülő tananyagokat  
megjelenítő szoftver 

 
Tanári igény-felmérés alapján fejlesztett alkalmazás 
 
Felmenő évfolyamok (első, ötödik, kilencedik)  

könyveihez 2013. szeptembertől elérhető 
 
Osztálynyi rendelés esetén ingyenes hozzáférés  

tanárnak és diákoknak 

Digitális tankönyv 



A felhasználó által 
beszúrt elemek 
házi feladatként 
kiadhatók 

Saját 
tartalom 
beszúrása 

A tananyagot a felhasználó jegyzetekkel, multimédia elemekkel, dokumentumokkal és 
linkekkel egészítheti ki 

NTK Player – bővíthető tananyagok 
 



Az NTK letölthető segédanyagai 
pedagógusok számára 

• NTK Player 

http://www.ntk.hu/player 

• Tanmenetek, tanári kézikönyvek, helyi tantervi 
ajánlások, megoldókulcsok, tananyag-kiegészítések 

http://www.ntk.hu 

• Érettségi videók 

http://erettsegivideok.ntk.hu  

 E-mail: palinkas.mihaly@ntk.hu  

 Történelemtanítás: Gyorsított időutazás 
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