Kedves Kollégák!
Megjelent a rendelhető tankönyvek listája. A rendelhető 6. évfolyamos tankönyv megfelel a
NAT 2020 kerettantervi előírásainak. Ez azt jelenti, hogy a 2021 szeptemberében megjelenő
– tankönyvlistára kerülő – felső tagozatos Hon- és népismeret tankönyv minden olyan témakört
tartalmaz, amelyet a 2020 szeptemberétől érvényes kerettantervek előírnak.
Tankönyvkatalóguson szereplő felső tagozatos Hon- és népismeret tankönyv ezen a linken érhető el.

6. ÉVFOLYAM KÍNÁLATA
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NAT 2020

OH-HNI06TA:
A Történelem és állampolgári ismeretek műveltségterület tanulási területeként (tantárgyaként)
megjelenő hon- és népismeretet a Nemzeti alaptanterv szabályozása alapján heti 1 órában, intézményi döntés szerint az 5–8. évfolyamok egyikén, ajánlottan a hatodik évfolyamon kell tanítani.
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A hon- és népismeret tantárgy a hagyományos népi kultúra jelenségeinek személyes megközelítésével segíti a jelenkori társadalom felépítésének, működésének megértését, lehetőséget teremt az
okokozati összefüggések feltárására, a változások felfedezésére.
A tantárgy lehetőséget teremt a tapasztalati úton történő tanulásra, az ismeretek élménypedagógiai módszerekkel történő elsajátítására. Hangsúlyosan megjelenik a saját gyűjtőmunka, a szűkebb
és tágabb szülőföld értékeinek, hagyományainak tanári támogatással történő felfedezése. Az önálló ismeretszerzés elsődleges közege a család és a tágabb rokoni, szomszédi környezet. A különböző
generációk ismereteinek, életmódjának felfedezése fejleszti a különböző nézőpontú gondolkodást.
A tantárgy ismeretanyaga és annak feldolgozási módja a múltra támaszkodva erősíti a tanulóban a
családja és a nemzete jövőjéért érzett felelősségtudatot.
A hon- és népismeret tanítási-tanulási folyamatában az egyéni képességek figyelembevételével központi szerepet kap a differenciálás – a gyakorlatban alkalmazva a korszerű óravezetési technikák
változatait, pozitív módon erősítve a tanulók ismeretszerzésre irányuló törekvéseit.
A tantárgy a tanulásszervezési eljárások, módszerek megválasztásával támogatja a kommunikációs
készségek és képességek fejlesztését, a kritikai és a történelmi gondolkodás kialakítását, a térbeli
és időbeli tájékozódás fejlesztését, az ismeretszerzéshez kapcsolódó eszközök adekvát használatát.
Az önálló ismeretszerzésben való jártasság megszerzését támogatja a tankönyvhöz kapcsolódó melléklet a Szülőföldem napló, ami a tantárgyi tematikát követve fogalmazza meg a gyűjtőfeladatokat.
A tankönyv illusztrálása kapcsán nagymértékben támaszkodtunk a magyarországi múzeumok fotóarchívumára, de felmerült annak az igénye, hogy olyan felvételeket is szerepeltessünk, amelyek
nemcsak néprajzi forrásértékük, de fotóművészeti kvalitásuk miatt is igényt tarthatnak a diákok
és a pedagógusok fokozott figyelmére. Kunkovács László, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett,
Kossuth- és Balogh Rudolf-díjas fotóművész és etnográfus, a Magyar Művészeti Akadémia Film- és
Fotóművészeti Tagozatának tagja életművéből válogatva így gazdag képanyag került a tankönyv
leckéihez.

Az online és a jelenléti oktatáshoz a folyamatosan bővülő www.nkp.hu portálon keresztül kaphatnak a
kollégák segítséget. Az új OH-HNI06TA felső tagozatos Hon- és népismeret tankönyvnek a www.nkp.hu
portálon való feldolgozása 2021 szeptemberétől várható.
Ügyfélszolgálat: tankonyv@oh.gov.hu

