Történelem 9-11.
Módszertani útmutató

A tankönyvek ismeretanyagát a Nemzeti alaptanterv és a hozzá kapcsolódó kerettanterv
tartalmi előírásai határozták meg, azok tematikus felépítését, időrendi szerkezetét követik. A
tankönyvi leckék beosztását és a kerettantervi órakereteket a lenti táblázatok mutatják. A
magyar és az egyetemes történelem követelményeinek arányai megfelelnek a NAT-ban és a
kerettantervben foglaltaknak. A tananyag feldolgozásának ütemezését a tanév elejére
elkészített tanmenetek segítik elő, amelyek az OFI honlapján (www.ofi.hu) és a digitális
tananyag mellékleteként (etananyag.ofi.hu) is elérhetők.
A tankönyvfejlesztés során a kerettantervnek a korosztályra megfogalmazott alapelveit
vettük figyelembe:
„A középiskolai történelemtanítás első két éve koncentrikusan bővíti az általános iskolában
tanultakat, ugyanakkor a korábbiaktól eltérő feladatokat is ró a tanulókra. Mivel a
forráskezelés készségeinek fejlesztésében jelentősen túl kell lépniük az általános iskolai
szinten, e két évfolyam feladata a forráskezelés és -elemzés elemi szabályainak, illetve a
tudományos anyaggyűjtés alapjainak elsajátítása. A korábbi, történetek feldolgozásán
alapuló, képszerű történelemtanítást felváltja az elemző, az oksági viszonyokat kutató
jellegű munka, mely – az általános iskolai történelemtanításhoz hasonlóan – csak a tanulók
fokozott tevékenykedtetése révén érhető el. Kiemelt szerepe van a problémaközpontú
történelemtanításnak, amely adott esetben teljesen eltérő nézőpontok ütköztetését is
szükségessé teszi. A kulcskompetenciák közül a hatékony és önálló tanulás készsége
szintjének emelése a legfontosabb feladat.
A történelem tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés és -feldolgozás
képességének kialakítására. A tanulóknak meg kell ismerniük az elsődleges és másodlagos
források kezelésének szabályait. Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban,
illetve azok anyagában (kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.),
valamint az elektronikus adatbázisokban való tájékozódás készségének kialakítása és
fejlesztése. A diákoknak ezen a képzési és életkori szinten el kell jutniuk az események
elbeszélésétől, a források tartalmi ismertetésétől a problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés,
következtetés és érvelés alkalmazásáig, felhasználva a szaknyelvet. Fontos feladat a grafikus

kifejezések (diagramok, grafikonok) elemzése, majd készítése, képi információhordozók
gyűjtése, válogatása, készítése, valamint az időben és térben való tájékozódás fejlesztése.”
A Nat-ban kiemelt kulcskompetenciák (pl. anyanyelvi kommunikáció, szociális és
állampolgári kompetencia, hatékony és önálló tanulás stb.) mellett az Ember és társadalom
műveltségi terület négy kiemelt fejlesztési feladatot jelölt meg (ismeretszerzés, kritikai
gondolkodás, kommunikáció, tájékozódás térben és időben). Mindezeket az alábbiak szerint
építeném be a kísérleti tankönyvkoncepcióba:
1. Ismeretszerzés, tanulás
A történelem tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés kialakítására. A különböző
korokból származó írásos források (törvények, rendeletek, krónikarészletek, emlékiratok,
stb.) elősegítik az adott időszak megismerését, emellett a problémákat sokoldalúan bemutató
egyéb források (ábrák, statisztikai táblázatok, grafikonok, stb.) szintén az önálló ismeretek
megszerzését mozdítják elő. Törekedni kell arra, hogy a diák ezzel párhuzamosan is végezzen
„kutatómunkát”, hiszen információk gyűjtésére lehetősége van a múzeumokban,
könyvtárakban, illetve az elektronikus adatbázisokban. Főleg modern korunk megismerésére
használhatja a tömegkommunikációs eszközöket, archív hang-, és képanyagokat.
A történelmi múlt források alapján való rekonstruálása és a gyűjtött információk önálló
rendszerezése, értelmezése, illetve jegyzetek készítése nemcsak az ismeretszerzést, hanem a
„magolásmentes” tanulást is előmozdítja. Mindezt kiegészíti a legfontosabb történelmi,
társadalomtudományi kézikönyvek, atlaszok, lexikonok ismerete és használata.

2. Kritikai gondolkodás
A történelem megértéséhez fontos e fejlesztési feladatnak a kiemelése, hiszen a különböző
korokból származó forrásokat kritikával kell kezelni. Az információforrásokat a tanult
ismeretek alapján kell értékelni és elemezni. Fontos a lényeg kiemelése, a szöveg tömörítése
és átfogalmazása adott szempontok szerint. Észre kell venni az adott szerző esetleges
manipulatív szándékát, fel kell ismerni a szerző tájékozottságának vagy tájékozatlanságának a
mértékét, elfogultságát, s ennek okait. Törvények, rendeletek esetén pedig utalni lehet az adott
kor társadalmi-gazdasági problémáira. A történelmi hitelesség kialakításához felhasználhatók
a kor szépirodalmi szövegei, játékfilmek vagy dokumentumfilmek stb. vizsgálata.

A kritikai gondolkodás másik pillére a történelem ok-okozati viszonyainak a feltárása.
Ebben az esetben ki kell térni az adott időszak mozgatórugóira gazdasági, vallási, stb.
szempontok alapján. Fontos az egyén, a történelmi szereplők, a társadalmi csoportok
viselkedésének az elemzése, feltevések megfogalmazása (mi lett volna, ha…) és különböző
szempontok alapján való végiggondolása. Így egyes társadalmi-történelmi jelenségek
hátteréről, közvetlen és mélyebb okairól sokoldalú vélemény alakítható ki. Segíthet érvek
gyűjtése a feltevések mellett és ellen, ugyanakkor jelentősége van az érvek kritikai
értékelésének is. Motiváló lehet a történelmi jelenetek elbeszélése vagy eljátszása.
Lényeges az önálló vélemény kialakítása a társadalmi, történelmi eseményekről,
jelenségekről és személyekről. A saját vélemény megalapozott érvrendszerre támaszkodjon,
saját értékrendnek megfelelő szempontok alapján. A fő cél a különféle történelmi jelenségek
összehasonlítása strukturális és funkcionális szempontok alapján, illetve a megismert
jelenségek rendezése okok és okozatok, hasonlóságok és különbségek, szándékok és
következmények szerint.

3. Kommunikáció
Elsődleges az előzőekben felvázolt információforrások elemzéséből levont következtetések,
illetve összefüggések szóbeli kifejtése. Fontos a kulturált vitatkozás elsajátítása; saját
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figyelembevétele. A tárgyilagos érvelés technikájának a kifejlesztésével, s a személyeskedés
háttérbe szorításával lehet a véleménykülönbségeket tisztázni, a saját álláspontot
gazdagítani, továbbfejleszteni.
A kommunikáció további pillérei a kiselőadás tartása szépirodalomból, tudományos vagy
ismeretterjesztő művekből, történelmi forrásokból származó szövegek alapján. Természetesen
a tananyaghoz kapcsolódó életmódtörténeti, művelődéstörténeti, stb. beszámolókat is lehet
készíteni. A gondolatok, vélemények rögzítésére szükséges esszék írása; adott történelmi,
társadalmi témákról, melyben az ok-okozati láncolatra, a következtetésekre kell tenni a fő
hangsúlyt. Egy történelmi probléma, eseménysorozat áttekintését pedig jól szolgálhatja
bármilyen folyamatábra, diagram, grafikon önálló elkészítése. Ugyanakkor továbbra is
szerepet kaphat a gyűjtött képekből tabló készítése vagy az események jelenségek dramatikus
megjelenítése.

4. Tájékozódás térben és időben
A történettudomány egyik legfontosabb pillére a kronológia, és a közműveltségi részeként
törekedni kell a lexikális tudás kialakítására. A fejlesztési feladat elsősorban arra koncentrál,
hogy a diák a korszakokat, a kiemelt eseményeket, a jelenségeket jól helyezze el az időben.
Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy kialakuljon a világtörténet, az európai történelem és a
magyar történelem eseményeinek párhuzamos látásmódja, ezáltal elemezni lehessen az
eltérő időbeli fejlődéseket és kölcsönhatásokat. Fel kell ismerni az egyes történelmi
jelenségek (gazdaság, kultúra, politika, stb.) egymásra gyakorolt hatását is.
Emellett az adott problémát el kell helyezni térben is, szükséges a különböző időszakok
történelmi térképeinek összehasonlítása, a történelmi tér változásainak az ismerete, s a
változások hátterének a feltárása. Lényeges az etnikai, népsűrűségi, vallási, gazdasági stb.
adatokat közlő térképeknek az elemzése. Módszertanilag kiemelhető az egyszerű
térképvázlatok rajzolása szöveges információforrás alapján.
A tankönyvek általános koncepciója
A 9.-es könyv öt nagy fejezetben, 48 leckére bontva, míg a 10.-es könyv öt nagy fejezetben
46 leckében tárgyalja a tananyagot. A fejezetek és a leckék tartalmilag összefüggő rendszert
alkotva egymásra épülnek. Egy-egy lecke 4–5 oldal terjedelmű, mindegyikben gondosan
megválasztott illusztráció, térkép és magyarázó ábra könnyíti a tananyag feldolgozását.
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1. A tanulói aktivitás elősegítése kérdések és feladatok segítségével
A tankönyvi leckék elején található kérdésekről: A leckék elején található kérdések
kapcsolatot teremtenek az új téma és a diákok előzetes ismeretei között, emellett igyekeznek
felkelteni a diákok érdeklődését.
Például a Jagelló-kor című lecke (Történelem 10. 10. lecke elején):
• Milyen kép él a magyar közgondolkodásban Hunyadi Mátyásról?
• Idézzük fel uralkodásának legfontosabb vonásait!
• Miért tekinthetjük fénykornak az időszakot?
• Miként tudta a magyar állam elhárítani az Oszmán Birodalom támadásait a 15.
században?

A témaköröket lezáró összefoglalásokban: A leckék végén található kérdések sosem egy-egy
részletre, hanem a lecke legfontosabb összefüggéseire kérdeznek rá.
Például a Jagelló-kor című lecke végén:
• Mi lett Mátyás politikai és gazdasági „örökségének” a sorsa?
• Miért következett be a királyi hatalom térvesztése?
• Mely belső tényezők gyorsították fel a folyamatokat?
A leckékben rendszeresen szerepelnek ismétlő feladatok, visszautalások, amelyek az új
ismeretek megértését, a tananyag elmélyítését szolgálják. (Például a 10.-es tankönyv 9.-es
leckéjében: Gondoljuk végig: milyen életkörülmények között éltek az emberek a középkorban?
Mi határozta meg a mindennapi körülményeket? Milyen betegségek, járványok tizedelték a
népességet? Mi határozta meg az embereknek a világról alkotott gondolkodását?)
Emellett utalunk a diákok korábbi tanulmányaira, az általános iskolában megismert
eseményekre. (Például a 10.-es tankönyv 12. leckéjében: Idézzük fel, Gárdonyi Géza Egri
csillagok című regényét! Mely jelenetekre, eseményekre emlékszünk a regényből? Beszéljük
meg az ostrom mozzanatait! Hogyan zajlott a korabeli várostrom?)
A tanulói aktivitást segíti elő, hogy a térképekhez, képekhez, ábrákhoz mindig valamilyen
kérdés vagy feladat tartozik. (Például a 10.-es tankönyv 1. leckéjében: Nézzünk utána az

interneten, hogy honnan próbálkozott korábban Kolumbusz elindulni! Hány fős legénységgel
rendelkeztek a karavellák és karakkok? Keressük meg az adatokat!)
A tankönyvekben számos, az önálló ismeretek bővítését is szolgáló feladat szerepel. (Például
a 10.-es tankönyv 12. leckéjében: Készítsünk tablót az internet segítségével a várháborúk
korából! Gyűjtsünk metszeteket és nézzünk utána, hogy mit sugallnak az ábrázolások a
nézőnek!) A különböző feladattípusok között több összehasonlító feladat is található, amelyek
megállapításra, következtetés levonására szólítanak fel. (Például a 10.-es tankönyv 16.
leckéjében: Állapítsuk meg, átlagosan hány százalékos volt a növekedés az egyes nyugati
országokban a 16. században! Idézzük fel, miért torpant meg a növekedés a 17. században!
Hány százalékkal nőtt a népesség Magyarországon a 16. században? Mekkora lehetett a
vérveszteség, ha az európai növekedés arányát vesszük figyelembe?) A feladatok alkalmasak
az ismeretek elmélyítésére, a megszerzett tudás alkalmazására, az ismeretek szintetizálására.

2. Kompetenciafejlesztés és az érdeklődés felkeltése

A kompetenciafejlesztést a tankönyvek forrásbázisai és az egyes tananyagokhoz kapcsolódó
kérdések segítik elő, amelyek alkalmasak az egyéni tanulásra és a tanórai közös
megbeszélésekre, megvitatásokra. (Például a 10.-es tankönyv 15. leckéjében: Miként
szabályozta a linzi béke a felekezeti viszonyokat? Melyik országrészre vonatkoztak a fenti
rendelkezések? Vitassuk meg, hogyan érvényesültek a Bocskai István végrendeletében
megfogalmazott elvek!)
A tankönyvi leckék egy-egy tananyag esetén lehetőséget adnak egyes témák megvitatására, az
eltérő vélemények kulturált ütköztetésére. (Például a 10.-es tankönyv 18. leckéjében: Hogyan
tekintett Thököly a törökre? Milyen ellentmondás feszült a megfogalmazás és a kuruc
diplomácia tettei között? Mivel vádolta Thököly a Habsburgokat? Érveljünk a
kurucmozgalom mellett és ellene!)
A tankönyvi törzsanyagot minden lecke végén valamilyen történelmi érdekességet bemutató
Kitekintő rész zárja (például: A „rossz hírű” Báthoryak; Morbus hungaricus; Zrínyi Miklós
halála). Az érdeklődő diákok tudását további olvasmányok, kiegészítő anyagok segítségével
mélyíti el a tankönyv. A digitális tananyagra a Rá@dás című részek utal (például: Hogyan
zajlott a kőszegi vár ostroma?; Erdélyi történetírók; Rákóczi gyermekkora).

A tankönyvben jelentős arányban megtalálhatók az ismeret- és az élménykínáló szövegek
(például a Kitekintő és a Rá@adás című részek: Élet a hajókon; Vallási türelmetlenség; VIII.
Henrik feleségei és gyermekei; Hétköznapok a 17. századi Angliában; Élet a Napkirály
udvarában; Boszorkányüldözések a kora újkorban stb.)
Az egyes tananyagokban a fontos lexikai követelmények, összefüggések vastag betűvel
vannak kiemelve; a forrásszemelvények, olvasmányok, kiegészítő ismereteket tartalmazó
részek kisebb betűmérettel, a főszövegtől jól elkülönítve olvashatók. A könyv végén a
fogalmak, szakkifejezések ábécérendes felsorolása is helyet kapott.
A tantárgyközi kapcsolatokban elsősorban a képzőművészettel, a földrajzzal, irodalommal,
néprajzzal és vallástörténettel áll szoros kapcsolatban. (Például a 10.-es tankönyv 12.
leckéjében: Idézzük fel Gárdonyi Géza Egri csillagok regénye alapján az ostrom egyes
mozzanatait! Kik voltak a legfontosabb várvédők? Milyen eszközökkel hárították el a török
rohamokat?)
A leckék felépítése

1. Az órai eleji számonkérést követően a lecke eleji ráhangoló, ismétlő kérdésekkel
indíthatjuk az új tananyag áttekintését.

2. Minden lecke három (néha négy) alfejezetből áll, a tankönyvi főszöveg
tartalmazza a törzsanyagot, a kiemelések segítenek a vázlatkészítésben. Az
alfejezetcímek alatti kérdések az adott szöveg feldolgozását segítik elő, a diákok
lényeglátását javítják.

3. Az adott törzsanyag feldolgozását a lecke forráscsoportjai is elősegítik, a források
elemzése, a térképek/ábrák elemzése akár csoportmunkában is történhet.

4. Az érdekességek megemlítését szolgálják a Kitekintő, illetve a Rá@dás részek.
Ennek feldolgozása történhet akár tanórán is, de feladhatjuk otthoni
feldolgozásra. Az ezekben szereplő anyagok nem a törzsanyag részei.

5. A leckék végén szereplő Összegzés funkciója szintén fontos, a történelmi
gondolkodás fejlesztését szolgálja. A kérdések sohasem egy-egy részletre, hanem
a lecke legfontosabb összefüggéseire kérdeznek rá. Tudatos használatával, a
gyakorló vagy összefoglaló órákon való feldolgoztatásával kialakíthatjuk a
történelmi kulcsfogalmaknak az értelmezését. A fejezetek leckéiben szereplő
elemek (pl. ok és következmény, történelmi nézőpont) értelmezése az adott
korszak értő áttekintését segítik elő.

A leckékben található különféle forráscsoportok (szövegek, képek, ábrák, térképek) és a
hozzájuk kapcsolódó kérdések a tananyag könnyebb megértését segítik elő. A források
feldolgozása, értelmezése a megtanulandó anyagrészhez kapcsolódik.
Kék/zöld színnel különböztettük meg azokat a forrásokat, amelyekkel számonkérések
alkalmával is találkozhat a tanuló.

Rá@dás
A főszöveg mellett gyakran megjelenő Rá@dás című részek a tankönyvhöz kapcsolódó
digitális tananyagra utalnak, ahol olyan kiegészítő anyagrészek kaptak helyet, amelyek a
könyvbe terjedelemi okokból nem kerülhettek bele.
Kitekintő
A Kitekintőben szintén olyan történelmi érdekességek szerepelnek, amelyek megtanulása nem
kötelező, de érdemes elolvasni őket – ismeretük az általános műveltség részét képezi.

Összegzés
Az egyes leckéket lezáró kérdések a történelmi „tisztánlátás” megerősítésében, az
összefüggések megértésében, valamint az okok és következmények feltárásban segítenek.

Digitális tananyag

2014 szeptemberétől nemcsak a kísérleti tankönyvek és munkafüzetek állnak rendelkezésre a
tanítás-tanulás folyamatában, hanem az ezekhez készült digitális tananyagok is. Ezek
változatos formában, témákban segítik a kollégák munkáját, és hozzájárulnak a tanórák
vonzóbb és színesebb kivitelezéséhez.
A digitális tananyagok a tankönyvi szöveghez, képhez, ábrához stb. kapcsolódnak. Képi
forrás esetében gyakori típus a hangosított diaporáma, mely során a kamera egy képen
pásztázik, miközben narráció hallható. Szintén gyakori típus az animáció, mely a vizuális
megjelenítését szolgálja a fontosabb témáknak.
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A készülő 11.-es kiadványról:
11. évfolyam (évi óraszám: 111, heti óraszám: 3)

Témák

Tankönyvi
leckék

A nemzetállamok és a
birodalmi
politika
kora

9

16

A kiegyezéshez vezető
út és a dualizmus kora
Magyarországon

9

16

Az első világháború és
következményei

8

16

Európa és a világ a két
világháború között

10

18

Magyarország a két
világháború között

6

16

A második
világháború

8

15

Kerettantervi
órakeret

I. A tematika logikai felépítésének, elrendezésének szakmai indoklása a NAT-ban és a

kerettantervekben meghatározott tartalmi követelmények megvalósítása szempontjából.
A művelődési anyag összeállítása a Nemzeti Alaptanterv és a kapcsolódó kerettanterv tartalmi
előírásai alapján készült. Követi ezek tematikus felépítését, időrendi szerkezetét, ettől csak
szakmailag indokolt esetben tért el. (Például: A magyar revízió lépései leckét a második
világháborút tárgyaló fejezetbe illesztettük.) A tankönyvi leckék beosztása és a kerettantervi
órakereteket a fenti táblázat mutatja. A magyar és az egyetemes történelem
arányai megfelelnek a NAT-ban és a kerettantervben foglalt
követelményeknek.
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A készülő kísérleti tankönyv 11. évfolyamon részletesen foglalkozik a kerettanterv által előírt
fejlesztési területekkel (ismeretszerzés; kritikai gondolkodás; kommunikáció; tájékozódás térben és
időben); és figyelembe veszi az érettségit megelőző év szakmai-pedagógiai elvárásait. (Az új
érettségi követelményrendszert 2014 őszén fogják véglegesíteni, azaz a tankönyvbe már beépülhet
az új struktúra.) A tankönyv továbbra is a középszinten érettségiző diákoknak készül, de a
kiegészítő elemekkel és a digitális tananyag felhasználásával az emelt szintre is felkészít. A készülő
kiadványt a pedagógus kollégák érdeklődéssel fogják várni, hiszen a kerettanterv megváltoztatott
korszakhatárai miatt még sose volt előzménye egy 1849-1945 közötti korszakot tárgyaló
tankönyvnek.
A tankönyvi leckék eddig megszokott szerkezetén kisebb változtatások lesznek. Megmarad a
Rá@dás rész, de ebben elsősorban olyan anyagokat helyezünk el, amelyek szorosan a digitális
tananyaghoz kapcsolódnak. A leckét záró Kitekintő helyett a leckékben a történelmi gondolkodást
fejlesztő modulokat helyezünk el (pl. történelmi személyiségek megítélése, történészi álláspontok
ütköztetése, forráskritika stb.). A módszertani újítás az érettségire való felkészülést is elősegíti,
illetve a modern kor történelmének árnyalt értékelését is szolgálja. A modulok tartalma az
Összegzés rész kérdéseire is reflektálhat, és javítja a történelmi kulcsfogalmak megértését.
A kerettanterv a XIX. századot kettéosztja, így számos téma előzményeit (pl. reformkori
politikusok, a nemzetállami törekvések stb.) a korábbi tankönyv tárgyalja, ezért a tankönyv első két
fejezete ismétlő leckével indít. Emellett két-három lecke tematikájában lehetőséget nyújt majd
arra, hogy az eseményeket a diákok az utókor sokféle értelmezésén át is megérthessék (pl. Tisza
István politikai pályafutása; az őszirózsás forradalom és Károlyi Mihály tevékenységének
megítélése; Horthy Miklós 1944-es politikai lépései). A 9-10. évfolyamos tankönyvekben is
megjelenített hosszmetszeti témák az új kiadványba is bekerülnek. A korábbi projektfeladatos
szerkezetet megtartva, a négy hosszmetszeti téma szerzői szöveggel is bővülne. Az adott
korszakban az alábbi témák kerülnének áttekintésre: Nők és férfiak életmódja és társadalmi
helyzete, életformák; Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda; Államformák,
államszervezet; Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika.
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