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BEVEZETŐ
A tanári kézikönyv négy tematikus egységből áll. Az első fejezet (Az újgenerációs tankönyvek
fejlesztési céljainak megvalósulása) a tankönyvek kidolgozásának koncepcionális hátterét
mutatja be, azokat a pedagógiai-módszertani elveket, amelyek alapján a tankönyvek
fejlesztése megvalósult. Vagyis ez a rész azt az értelmezési keretet írja le, melyen belül a
tankönyvek fejlesztői az újgenerációs tankönyvet elkészítették. A tanári kézikönyv második
fejezete (A tankönyvek felépítése, témakörök bemutatása) talán a kézikönyv legfontosabb
része, hiszen itt mutatjuk be magukat a tankönyveket és azok témaköreit, valamint sok olyan
gyakorlati, konkrét példát, tanácsot és ötletet javaslunk a tankönyvek egyes témaköreire
lebontva, amelyek segíthetnek a történelemoktatás megvalósításában és a mindennapi
munka megkönnyítésében. A tankönyvek eredményes használatának feltételei és lehetőségei
című fejezetben pedig módszertani, pedagógiai tervezési és értékelési, illetve olyan, a
tankönyvekhez kapcsolódó egyéb kiadványokat mutatunk be, amelyek eredményesebbé
teszik a tanítás-tanulás folyamatát. Az utolsó, A munkafüzetek című fejezetben a
tankönyveket kiegészítő munkafüzetek céljait, felépítését és leggyakoribb feladatait
ismertetjük.
Fontosnak tartjuk elmondani, hogy a tanári kézikönyv megalkotásával célunk a
történelem tantárgyat tanító pedagógus munkájának segítése volt. Az újgenerációs
történelemtankönyvben és a tanári kézikönyvben felvázolt történelemtanítási koncepciót
nem tartjuk „mindenhatónak”, olyan módszernek, amelynek segítségével minden egyes
történelemtanítási problémát meg lehet oldani. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy
történelemtanításunk ügyét előreviszi, valamint minden bizonnyal nagy segítséget nyújt
módszertani kultúránk fejlesztésében. Valószínűleg nem is létezik ilyen „mindenható”
metodológia, hiszen jól tudjuk, hogy a pedagógiai folyamat nagyon sokrétű, annak főbb
szereplői a pedagógus, a tanulók, az iskola történelemtanítási hagyományai, a sok közül
pedig csak egy tényező a tankönyv. S akkor még nem is beszéltünk az iskolarendszer
differenciáltságáról. Vagyis ami releváns megközelítési mód az egyik iskola számára, az lehet,
hogy irreleváns egy másik iskola esetében. Emiatt írtuk tanári kézikönyvünkben több helyen
is, hogy „alkotó módon” érdemes használni az itt bemutatott történelemtanítási elképzelést.
Meglátásunk szerint nem a tanulókat szükséges a történelemtanítási koncepcióhoz
„igazítani”, hanem fordítva, a metodológiát szükséges a diákok sajátosságaihoz „hajlítani”.
Ha a történelem tantárgyat tanító szaktanár át tud venni a kézikönyvből ötleteket,
javaslatokat, ha segíteni tudunk a tanórára való felkészülés megkönnyítésében, akkor a
kézikönyv elérte célját. Ugyanis jól tudjuk, hogy a pedagógusi munkának csak egy része
történik az iskola falai között, és egy jelentős része azon kívül zajlik – felkészülés a tanórára,
dolgozatok javítása stb. Még akkor is így van ez, ha a „civilek” ezt a „láthatatlan” munkát
nem is realizálják minden esetben. Jelentős eredményként értékeljük, ha a kézikönyv
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segítségével sikerül a megszokott történelemtanítási kérdéseket más szempontból
megvilágítani, esetleg arra megoldási javaslatot tudunk nyújtani.
A tanári kézikönyv megírásakor fontosnak tartottunk a történelem tantárgyat oktató
szaktanár módszertani szabadságának biztosítását. Ezért a kézikönyv például nem tesz
javaslatot arra, hogy mikor érdemes a tanulók tudását szóban vagy írásban ellenőrizni.
Természetesen a tanmenetjavaslat tartalmazza az adott témakör ellenőrzésének és
értékelésének időkeretét, viszont hogy egy témakörön belül mikor van szükség feleltetésre
vagy „röpdolgozat” megírására, azt legjobban a pedagógus látja. Bátran támaszkodhatunk
szakmai tudására, hiszen ő van a tanulók között nap mint nap, és ő látja legjobban fejlődésük
mértékét.
A tanári kézikönyv online formában jelenik meg, ezért igyekeztünk sok internetes
elérhetőséggel interaktívvá tenni azt. Az interaktivitás különösen a kézikönyv II. részére
jellemző, ahol is nagyon sok digitális tananyagot (animáció, videó, feladat, játék, interaktív
térkép stb.) illesztettünk be a Nemzeti Köznevelési Portálról (NKP) a kézikönyv szövegébe.
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I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA
A tanári kézikönyv első fejezetében áttekintjük, hogy az újgenerációs tankönyvek fejlesztői
hogyan integrálták a tankönyvükbe a korszerű műveltségkép összetevőit, milyen módon
valósították meg a tanuló- és tanulásközpontú tananyag-feldolgozást, hogyan tudják a
tankönyvi szövegek fejleszteni a tanulók szövegértési és szövegalkotási képességeit, valamint
azt is, hogy a digitális műveltség hogyan fejleszthető a tankönyv, illetve a hozzá tartozó
tartalmak segítségével.1

I.1. Korszerű műveltségkép közvetítése
I.1.1. Tudomány- és művészetpedagógia
Az újgenerációs történelemtankönyvek és az ezekhez kapcsolódó történelemtanítási
metódus a történettudomány eredményein alapul. A tankönyvek fejlesztői azonban
igyekeztek ezt az értelmezési kört kibővíteni, és ezért a művészetpedagógia és a művészeti
nevelés eszközrendszeréhez és szemléletéhez fordultak. Ami azt jelenti, hogy amennyiben a
művészeti nevelés eszközeit (festmények, irodalmi szövegek, előadások stb.) is integráljuk a
tanítási-tanulási folyamatba, akkor ezek segítségével pozitív viszonyt lehet kialakítani a
diákok és a történelem tantárgy között, sőt a diákok történelmi gondolkodását (megértés,
empátia stb.) is fejleszteni tudjuk. Emellett a művészetpedagógia, a művészeti nevelés
segítséget nyújthat abban is, hogy az oktatás-nevelés során a nevelés felé, és ne az
ismeretátadás, a „száraz történelmi tények” átadása felé billenjen el történelemoktatásunk.
Vagyis a művészetpedagógia és a művészeti nevelés nemcsak az intellektus fejlesztésére
alkalmas, hanem nagy segítséget nyújt az értékek átadásában, az attitűdök kialakításában és
az esztétikai nevelésben is.
A művészetpedagógia és a művészeti nevelés eredményei többféleképpen is
megjelentek az újgenerációs tankönyvekben. Egyrészt emiatt került annyi festmény,
illusztráció, irodalmi szöveg, fénykép a tankönyv oldalaira. Ugyanakkor ezen elemek kapcsán
fontos volt, hogy ne csak ismeretközlői, hanem pedagógiai funkciókkal rendelkezzenek, ezért
minden festményhez, rekonstrukciós rajzhoz vagy versrészlethez valamilyen kérdés, feladat
is tartozik. A diákok ugyanis nem passzív, hanem aktív tanulói munka során tudják a
legjobban elsajátítani az új ismereteket, így képesek leginkább fejleszteni a képességeiket.
Másrészt a tankönyv sok és változatos lehetőségeket biztosít a diákok egyéni munkájára,
amely a művészetpedagógia és a művészeti nevelés egyik fontos alapelve. Így a tanítástanulás folyamata során bátran építhetünk a diákok egyéniségére. Aki szeret szavalni, az
A fejlesztés közös céljairól és alapelveiről lásd:
Kojanitz László: A kísérleti tankönyvek fejlesztésének koncepcionális háttere (Új Pedagógiai Szemle 2014/5-6.)
http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/A%20projektben%20foly%C3%B3%20fejleszt%C3%A9s%20szakm
ai%20koncepci%C3%B3ja.pdf
1
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előadhat egy-egy verset az osztály előtt, illetve aki jó rajzképességgel rendelkezik, az ezt jól
kamatoztathatja például a „Le a kalappal! Rendezzünk történelmi divatbemutatót!” című
hatodik osztályos projektfeladat megvalósítása során (40–41. o.).
I.1.2. A diákok számára releváns tudás kiválasztása
Az újgenerációs történelemtankönyvek megalkotása során fontos cél volt, hogy amennyire
csak lehetséges, a történelemoktatásunkat tegyük életszerűvé, és próbáljuk kimozdítani
történelemtanítási metodológiánkat a „hagyományos”, tanárközpontú keretek közül. E két
alapelv megvalósítására leginkább a tankönyvi feladatok és azon belül a projektfeladatok
alkalmasak. Nem szabad elfelejteni, hogy talán a projektfeladatok modellezik legjobban a
munka világában előforduló feladatok sajátosságait, ugyanis a diákok a projektfeladat
elkészítése során a korábban vagy a projekt kidolgozásakor elsajátított elméleti tudást
gyakorlati, praktikus tudássá transzformálják át – a tudás gyakorlatban való
alkalmazhatósága pedig a munka világának egyik jellemzője. Így a projektfeladat segít a
diákoknak megtanulni, hogy milyen módon kell megtervezni és megszervezni egy
munkamenetet, valamint hogy ennek megvalósulása hogyan is történik a gyakorlatban.
A tankönyvek fejlesztői szerint a történelemoktatásnak nem abból kell állnia, hogy a
diákoknak évszámokat, fogalmakat, történelmi eseményeket stb. kell megtanulniuk. A
korszerű történelemtanítás a diákok történelmi ismeretszerző képességeinek fejlesztését
jelenti. Vagyis nem az a cél, hogy a tanulók különböző történelmi adatokat tanuljanak meg és
azokat „mondják fel” a szaktanárnak, hanem inkább az, hogy megtanulják, milyen módon
kell megközelíteni egy történelmi forrást. Lássák, hogy egy-egy történelmi eseménynek
többféle értelmezése létezik, s ezzel szorosan összefügg, hogy többféle nézőpontból lehet
megközelíteni és értelmezni egy-egy eseményt. Ez nemcsak a történelemre jellemző, hanem
gyakorlatilag bármely – akár – iskolán kívüli eseményre is. S ez már szorosan összefügg azzal,
hogy elfogadjuk másoknak a miénktől esetleg jelentősen különböző értékeit, elveit és
érdekeit. Az új történelemtanítási koncepció fontos eleme, hogy a diákok megértsék egy-egy
történelmi esemény jelentőségét – például Rákóczi-szabadságharc, 1848–1849-es
forradalom és szabadságharc –, és lássák, hogy az ilyen eseményeknek milyen főbb okai és
következményei voltak.
I.1.3. A lényeget megragadó tananyagtervezés
Az előbbiekből következik, hogy a releváns tudás kiválasztása elvének érvényesülnie kell a
tankönyvet alkotó tananyagban is. Ennek implementálására kerültek megfogalmazásra az
értelmező kulcsfogalmak, és e koncepció köré szerveződött a tananyag kiválasztása és
felépítése. Ez azt jelenti, hogy minden olyan történelmi ismeret bekerült az újgenerációs
tankönyvbe, amely a történelmi kulcsfogalmak, vagy más néven az értelmező kulcsfogalmak
kifejtését és fejlesztését segíti, amely ismeretek viszont a történelmi kulcsfogalmak
szempontjából irrelevánsak, azok kimaradtak a tananyagból. Nézzük meg, hogy mit jelent az
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értelmező kulcsfogalom kifejezés! Értelmező kulcsfogalomnak nevezünk minden olyan
történelemmel kapcsolatos fogalmat, amelynek segítségével rendszerezni, tipizálni tudjuk a
történelmi ismereteket, és amely fogalmak tervszerű fejlesztésével elősegíthetjük a diákok
történelmi gondolkodásának fejlesztését. Az alábbi fogalmakat tekintjük értelmező
kulcsfogalmaknak: történelmi források, történelmi változások, nézőpont, okok és
következmények,
jelentőség.2
Vagyis
az
újgenerációs
történelemtankönyvek
történelemtanítási koncepciója során az értelmező kulcsfogalmaknak kell adniuk a tananyag
vázát, és a tananyagnak ezen kulcsfogalmak kifejtését, megértését és jellemzőinek
megismerését kell szolgálnia. Tanári kézikönyvünkben példákat is mutatunk, hogy milyen
módon lehet tanítani az egyes értelmező kulcsfogalmakat. Természetesen ahogy haladunk
előre osztályunkkal a történelemtanítás során, úgy egyre bővülő mértékben szükséges
megismertetni az értelmező kulcsfogalmak jellemzőivel a diákokat. Tehát mást kell
megtanítani egy ötödik osztályos és egy nyolcadik osztályos diáknak arról, hogy mi az, hogy
történelmi forrás és hogy az milyen jellemzőkkel rendelkezik. Történelemtanításunk során
talán az egyik legfontosabb az okok és következmények értelmező kulcsfogalma. Ezzel
kapcsolatban az ötödik-hatodik osztályos tanulóknak az alábbiakat kell megtanulniuk:
 a „miért?” jellegű kérdésre adott válaszok az okok;
 az okok az események előtt történnek; a következmények az események után
jönnek;
 legtöbbször ugyanannak az eseménynek vagy változásnak több oka is van;
 egyes eseményeknek és változásoknak nagyon komoly következményei lehetnek,
még akkor is, ha azokra előzetesen senki sem számított;
 az okok és a következmények nem egyforma fontosságúak. Az okok és a
következmények fontossági szempont szerint sorrendbe állíthatók.
Az értelmező kulcsfogalmak megismerését és jellemzőinek fokozatos megértését
segítik elő a tankönyv Ahogyan a történészek gondolkodnak című tananyagrészei.

I.2. Tanuló- és tanulásközpontú tananyag-feldolgozás
I.2.1. Tanulóközpontúság
Az újgenerációs tankönyvek által megjelenített történelmi gondolkodást fejlesztő új oktatási
koncepció a korábbi tanításközpontú, a tanári munka dominanciáján alapuló
történelemtanítási metódussal szemben a tanulóközpontú történelemtanítási modellt
képviseli. Az újgenerációs tankönyvek fejlesztői úgy igyekeztek a tankönyvet és annak leckéit
kidolgozni, hogy abban jelentős helye legyen az aktív tanulói munkának, feldolgozásnak.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a szaktanár kimarad vagy háttérbe szorul a tanítástanulás folyamatában; inkább arról van szó, hogy lehetőséget kell nyújtani a diákoknak
2

Az értelmező kulcsfogalmakhoz ajánljuk Kojanitz László: A történelmi kulcsfogalmak című írását.
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abban, hogy aktívan részt vehessenek a történelmi tudás megszerzésében és annak
fejlesztésében. A zene világából származó metaforát használva: ebben a koncepcióban a
tanár szerepe a karmester szerepére és feladataira hasonlít. A tanár az, aki kijelöli az adott
tanóra céljait, irányát, és a diákok azok, akik feldolgozzák annak tartalmát. Így a diákok tanári
segítséggel a történelemóra keretében forrásokat olvasnak, képeket elemeznek, térképeket
vizsgálnak, fogalmakat tanulnak, történelmi játékokat játszanak, projektfeladatokat oldanak
meg, és ezeken keresztül történelmi gondolkodásukat fejlesztik.
Az újgenerációs történelemtankönyv tanulóközpontú oktatási modellje az alábbi
módon néz ki: 1. Először kapcsolatot teremt a tanuló előzetes tudásával. 2. Ezt követően jól
érthető és könnyen felidézhető struktúrákba rendezi az új tartalmakat. 3. Lehetőséget
biztosít a diákoknak az önálló feldolgozásra, reflektálásra. 4. Lehetőséget ad a tanultak
kiterjesztésére, új kontextusokban való alkalmazására is.
Nézzük meg, hogy ez a modell hogyan is valósul meg a gyakorlatban! A
szemléltetéshez talán a legkézenfekvőbb tankönyvpárunk (5–6. osztály) első leckéje, mely a
történelmi forrásokkal ismerteti meg a diákokat. Ahogy minden lecke, úgy ez is rövid
bevezető szöveggel indul, amely összefoglalja az adott anyagrész lényegét, és igyekszik
kapcsolatot teremteni a tanulók már korábban megszerzett tudásával. Jelen esetben a
történelmi forrásokat a diákok mesékkel kapcsolatos tudásával kapcsolja össze, és már a
bevezető szöveg felhívja arra a figyelmet, hogy a mese által elmesélt történet nem minden
esetben esik egybe a valósággal. A leckék témájának rövid bemutatása kapcsán olyan
kérdések következnek, amelyek kapcsolatot teremtenek az új téma és a diákok előzetes
ismeretei között. A történelem forrásai című leckében az alábbi kérdések, feladatok
találhatók: Soroljatok fel meséket, amelyeknek csodálatos lények a szereplői! Soroljatok fel
történeteket, amelyekben történelmi személyek szerepelnek! Mesélj el egyet! Jártál már
múzeumban? Melyikben? Meséld el, mit láttál! A kérdések segítségével a tankönyv
lehetőséget ad a szaktanárnak arra, hogy ezeket is beépítse a tanítás-tanulás folyamatába.
A következő elv – jól érthető és könnyen felidézhető struktúrába rendezni az új
tartalmakat – nemcsak abban jelenik meg, hogy a különböző didaktikai funkciójú
szövegrészek (törzsanyag, források, kérdések, feladatok) jól elkülönülnek egymástól, hanem
abban is, hogy minden lecke Összefoglaló vázlatokkal végződik. Ennek funkciója az, hogy
maximum 4-5 vázlatpontban rendszerezze az elsajátított, feldolgozott tudást. Így van ez az
első leckében (A történelem forrásai) is. A tankönyv fejlesztői igyekeztek vizuális rendező
táblázatokkal is összefoglalni egy-egy anyagrész lényegét. Vizsgált leckénkben a történelmi
források típusait láthatjuk ilyen formában (10. o.). Az új történelemtanítási módszer egyik
legfontosabb eleme a tananyag (források, történetek, képek, rekonstrukciós rajzok stb.)
önálló vagy tanári segítséggel történő feldolgozását tartja fontosnak, vagyis előtérbe kerül a
tankönyvnek nemcsak az ismeretközlő, hanem munkáltató jellege is. Ennek fényében
minden törzsanyag, forrás és kép vagy rekonstrukciós ábra után kérdések találhatók, melyek
feladata, hogy elősegítsék a tanulók önálló egyéni vagy csoportos munkáját. Ennek
implementációját láthatjuk első leckénkben is, ahol például a Mátyás királyt ábrázoló
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domborműhöz (9. o.) egy magyarázó szöveg tartozik, ezt követően pedig az alábbi
kérdéseket találhatjuk: Mit gondolsz, mit jelent az egész felirat (REX MATHIAS HUNGARIAE)?
Mihez ad segítséget ez a tárgyi forrás a történészeknek?
Az újgenerációs tankönyv tanulóközpontúságát, munkáltató jellegét a minden lecke
végén megtalálható Összefoglaló kérdések és feladatok tananyagrész is kihangsúlyozza.
Szintén A történelem forrásai című leckében többek között az alábbi szummatív kérdések
találhatók (10. o.): Mi a különbség a mese és a krónika között? Mire következtethetünk
abból, hogy nyelvünkben különböző népektől átvett szavak jelennek meg?
A tanulóközpontú oktatás modelljének fontos elemei a projektfeladatok is, amelyek a
hatodik osztályos tankönyv minden egyes témakörének elején megtalálhatók. A
projektoktatásnak, a pedagógiai projekten alapuló tanulásnak a történelemtanítás
folyamatába való integrálása az újgenerációs tankönyvek egyik nagy szakmai újítása. A
történelmi projekt célja az, hogy a diákok egy komplex témát – például kiállítás készítése
leghíresebb középkori királyainkról (10. o.) – önállóan vagy csoportosan dolgozzanak fel, s e
munka során sajátítsák el a történelmi ismereteket. Ebben a történelemtanítási
elképzelésben a szaktanár feladata a diákok önállóságának segítése. A hatodik osztályos
tankönyvben szereplő projektfeladatok nemcsak a projekt céljait jelölik ki, hanem abban is
segítenek, hogy ezt a feladatot hogyan lehet sikeresen megoldani. A tankönyv fejlesztői
minden esetben megfogalmazták, hogy mi a projekt célja, a diákok mire keressék a választ,
milyen ismereteket tanulnak meg a projekt elkészítése során, és hogy pontosan milyen
feladatokat kell elvégezniük, valamint egy projektnapló is elősegíti a projekt megvalósítását.
Az újgenerációs történelemtankönyvben megvalósuló tanulóközpontú oktatás utolsó
elve pedig arra ad lehetőséget a diákoknak, hogy a korábban tanult ismereteket a
történelemtanulás során a későbbiekben is fel tudják használni. A történelemtanulás lényege
nem az, hogy a diákok egymástól elszigetelt tényeket, információkat tanuljanak meg, hanem
a már megtanult, a történelmi tudással kapcsolatos gondolkodási sémákat alkalmazni tudják
a történelemtanulás későbbi szakaszaiban is.3 Ez az elv jelenik meg a történelmi gondolkodás
fejlesztésének minden elemében. Így például a történelmi források vizsgálata során az a cél,
hogy a történetmeséléstől eljussunk a forráselemzésig. Az „okok és következmények”
értelmező kulcsfogalma esetében az ötödik osztály elején a diákoknak elég annyit tudniuk,
hogy mi az „ok” és mi a „következmény”. A hatodik évfolyamon pedig már jó, ha látják, hogy
az egyes történelmi események okai és következményei nem egyforma fontosságúak, és
fontossági szempont szerint sorrendbe állíthatók. Ugyanez a fejlődési ív megtalálható a
tankönyvben szereplő térképek esetében is. A tanítási-tanulási folyamat elején az a cél, hogy
a diákok megismerkedjenek a történelmi térképek jellemzőivel, megtanulják a térképek
elemzéséhez szükséges logikát, majd az időben előrehaladva egyre komplexebb térképekkel
is találkozzanak, és ezeket is jól tudják értelmezni, dekódolni.

Kojanitz László: A diákok gondolkodásának fejlődése a történelemtanulás eredményeként (Iskolakultúra
2015/11.) http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/2015/11/04.pdf
3
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I.2.2. A tanulókban rejlő különböző típusú tehetség és kreativitás
Az újgenerációs tankönyvek írása során fontos volt annak implementációja, hogy ne csak a
diákok történelmi gondolkodását fejlesszük, hanem hogy a történelem tantárgy tanulása
során a tanulók lehetőséget kapjanak a bennük rejlő különböző képességek
kibontakoztatására is. Példának okáért a tankönyv úgy lett kidolgozva, hogy segítséget
nyújtson az egyes történelmi események eljátszásában, vagy lehetőséget adjon rá, hogy akik
szeretnek rajzolni, azok készíthessenek karikatúrát vagy plakátot, továbbá akiket az újságírás
érdekel, azok írhassanak különféle tudósításokat. Emellett nagyon sok diák szereti a képeket,
vagy szeret térképeket rajzolni; az ő esetükben élhetünk vele, hogy a tankönyv által nyújtott
lehetőségeket továbbfejlesszük, és ezeket az érdeklődési köröket a tanítás-tanulás
folyamatába integráljuk.
I.2.3. A hazai tankönyvkutatások által feltárt problémák alapján megfogalmazott feladatok
A tanulók előzetes tudásának a tanulás-tanítás folyamatában betöltött szerepe az új
történelemoktatási metodológia egyik hangsúlyos elemeként jelenik meg. A didaktika
megállapítása szerint a tanulási folyamatot nagyban meghatározza az, hogy a diákoknak
milyen korábbi tapasztalatai vannak, valamint hogy milyen gondolkodási sémákkal
rendelkeznek. Ennek az oktatáselméleti összefüggésnek a gyakorlati megvalósítására nagy
hangsúlyt fektettek az újgenerációs tankönyvek fejlesztői. Minden fejezet elején találhatók
olyan kérdések, feladatok, melyek a diákok előzetes tudására kérdeznek rá, azt próbálják
„előhívni”, és ennek segítségével próbálják összekapcsolni az új ismereteket. Ezért az ilyen
típusú feladatok szerepe, hogy pozícionálják az új ismereteket a régebbiekhez képest. Ennek
segítségével elkerülhetjük, hogy a diákokban kialakuljon az érzés: a történelem tanulása
annyiból áll, hogy egymással össze nem függő adatokat és tényeket kell megtanulni. Ezért
javasoljuk, hogy a tanóra megtervezése és implementációja során igyekezzünk feldolgozni
ezeket a kérdéseket, feladatokat.
Korábbi történelemoktatási módszereink egyik jellemzője volt, hogy az egyéni tanulói
munkára épített, és emiatt háttérbe szorította a csoportmunkán és a kooperáción alapuló
tanulási tevékenységben rejlő oktató és nevelő erőt. Az újgenerációs tankönyvek fejlesztői
ezt az egyenlőtlenséget igyekeztek csökkenteni, és nagy szerepet kapott a csoportmunkában
zajló tanulási folyamat kihangsúlyozása. Az egyes témakörök végén található Összefoglalás
című részekben lévő feladatok különösen kiemelik a csoportmunka fontosságát a
történelemoktatás gyakorlatában. Továbbá a hatodik osztályos tankönyv projektfeladatai is a
csoportmunkán alapulnak.
Az újgenerációs tankönyvek megalkotásakor a megvalósítandó célok között szerepelt,
hogy a tanulók már az új ismeretek megszerzése, és ne csak feldolgozása – egyszerűbben
szólva: „megtanulása” – során kapjanak aktív szerepet. A tananyag aktív feldolgozását segítik
elő a projektfeladatok is, melyekkel foglalkozva a diákoknak ismereteket szükséges
gyűjteniük az internet, a könyvtárak vagy akár a múzeumok segítségével is. Emellett a
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tankönyvbe kerülő képek, ábrák feladata nemcsak az illusztrálás volt, hanem az is, hogy
minél többféle pedagógiai funkciót töltsenek be, például elősegítsék a diákok gondolkodását,
fejlesszék a rendszerező képességet, hozzájáruljanak a történelmi folyamatok és problémák
megértéséhez. Ennek érdekében minden ábrához, képhez vagy illusztrációhoz kapcsolódnak
rövid magyarázatok és/vagy rövid gondolkodást igénylő kérdések. Például a hatodikos
újgenerációs tankönyvben a Hitviták kora című fejezet egy olyan ábrával kezdődik, amely a
kereszténységet, a keresztény egyházakat mutatja be a reformáció előtt és után (48. o.).
Lényegében ez az ábra már a tananyag kezdetén összefoglalja, vázát képezi annak, amit a
diákok a leckében megtanulnak. Valamint az itt megfogalmazott kérdések már a korábban
tanultakra is reflektálnak, pl.: Kik voltak az eretnekek? Ugyanebben a leckében szereplő A
pápa búcsúcédulákat bocsát ki című kép (48. o.) és a hozzá tartozó feladat – Képzeld el, hogy
a sorban álló emberek egyike vagy! Meséld el, miért jöttél! – már nemcsak a mechanikus
ismeretszerzést segíti elő, hanem a megértő, empatikus képességeket is fejleszti.
Az újgenerációs tankönyv kidolgozása során fontos cél volt az is, hogy a diákok a már
megszerzett tudásukról reflektáljanak, próbálják meg azt értelmezni, mondják el róla
véleményüket. Az ilyen típusú reflexiót segítik elő a tankönyvben található Vitassátok meg!
kezdetű feladatok.
A további célok közé tartozott az is, hogy a tanítás-tanulás folyamata során
megszerzett tudás kézzelfoghatóvá váljon, vagyis hogy a diákok a tankönyvi tudásnak
gyakorlati hasznát is lássák. Például az ötödik osztályos tankönyv Készíts vízórát! című
tananyagrésze pontosan leírja, hogyan is lehet vízórát készíteni (20. o.), vagy a Római
emlékek hazánk területén című fejezetben az Összefoglaló kérdések és feladatok egyik
kérdése lehetőséget ad a diákoknak arra, hogy útitervet készítsenek a római kori történelmi
emlékek után érdeklődő külföldi látogató számára – melyek is azok az emlékek, amelyeket
érdemes meglátogatni (92. o.).
I.2.4. A tanulás eredményességét elősegítő megoldások a tankönyvekben
Az újgenerációs tankönyvek fejlesztésekor alapvető követelmény volt: a tankönyvek fejezetei
úgy épüljenek fel, hogy megkönnyítsék a diákok számára az új történelmi ismeretek
megtanulását, segítséget nyújtsanak a korábban már megtanult tudásanyag
rendszerezésében, valamint elősegítsék a régi és új ismeretek egymáshoz kapcsolódását.
Ezért az egyes fejezetek a következő algoritmusra épültek fel. Minden fejezet maximum 4-5
soros bevezetővel kezdődik, amely röviden összefoglalja, hogy az adott fejezet miről is fog
szólni. Ezt követően olyan kérdések, feladatok vagy képek következnek, amelyek a tanulók
előzetes tudásának mozgósítására alkalmasak. Emellett fontos volt, hogy a tankönyvben
szereplő források, térképek, festmények, rekonstrukciós rajzok, képek ne csak ismeretközlő,
hanem pedagógiai funkcióval is rendelkezzenek, ezért minden ilyen jellegű elemhez
kérdések, feladatok kapcsolódnak. A tankönyvi főszöveg mellett rövid fogalommagyarázatok
találhatók, melyek funkciója, hogy a főszövegben szereplő fontosabb fogalmakat

13

FI-504010501/1 Történelem 5. | FI-504010601/1 Történelem 6. – Tanári kézikönyv

elmagyarázza a diákok számára. Sok leckében megtalálható az Ahogyan a történészek
gondolkodnak című tananyagrész, mely az értelmező kulcsfogalmak segítségével azt mutatja
be, milyen sajátosságai vannak a történettudománynak. A legtöbb leckében szerepelnek
vizuális rendező táblázatok, melyek egy táblázat vagy egy ábra segítségével szintetizálják, jól
átláthatóvá és megérthetővé teszik a tankönyvi szövegben szereplő ismereteket. Minden
fejezet végén Összefoglaló vázlatok találhatók, melyek az adott lecke új ismereteit tekintik
át. Ugyanígy minden lecke az Összefoglaló kérdések és feladatok résszel végződik, mely segíti
a tanárt annak feltérképezésében, hogy a diákok mit értettek meg és mit nem. Az
összefoglaló részek ugyanakkor a diákok önálló tanulásában is nagy segítséget nyújthatnak,
hiszen ezek segítségével reflektálhatnak a már megtanult ismeretekre. A témakörök
Összefoglalással zárulnak. E tankönyvi rész jellemzője, hogy nem „zanzásítja” a korábban
megtanultakat, hanem olyan csoportos és játékos feladatokat tartalmaz, amelyek elősegítik,
hogy a témakörben megtanultak egységes képpé, szintézissé álljanak össze a „diákok
fejében”. Mindkét tankönyv tartalmaz kislexikont, ahol is a tankönyvben szereplő történelmi
személyekről található rövid ismertetés, valamint a fontosabb fogalmak meghatározása itt is
megtalálható.
I.2.5. A tudományos ismeretek valódi megértésének biztosítása
Korszerű történelemoktatásunknak a történettudomány eredményein kell alapulnia, illetve
azon, hogy ezeket a tudományos eredményeket érthető módon adjuk át, valamint hogy a
tanulói aktivitás segítségével sikeresen integrálódjanak a diákok gondolkodási rendszerébe.
A történettudomány jellegzetességeivel, módszereivel való megismerkedést szolgálja
a minden témakörben megtalálható Ahogyan a történészek gondolkodnak című
tananyagrész. E tananyagok az értelmező kulcsfogalmak (források, nézőpontok, változások,
okok és következmények, jelentőség) segítségével mutatják be a történelemtudományi
gondolkodás jellemzőit. A tankönyvpárban megtalálható tananyagrészek szerkezetére
jellemző, hogy az egyszerűtől az összetettebb ismeretek felé halad, ami esetünkben azt
jelenti, hogy történelemoktatásunk kezdetén a történettudományi gondolkodás alapvető
jellegzetességeit mutatja be – például mi a történelmi forrás, a forrásoknak milyen típusai
vannak –, s csak ezek elsajátítása után tér ki a komplexebb történettudományi problémákra,
például arra, hogy adott történelmi eseményeket a különböző szerzők miért nem egyformán
interpretálják.
Emellett az Ahogyan a történészek gondolkodnak tananyagrészek egyik legfontosabb
jellemzője, hogy nemcsak a történettudományi ismeretek „mechanikus” átadására építenek,
hanem arra is, hogy a tanulók tanórai tevékenysége által jobban elmélyüljön, megragadjon a
tananyag által hordozott tudományos információ. Így minden tananyag egy elméleti és egy
gyakorlati részből áll; ez utóbbi célja, hogy a tanulói munka által életszerűbbé, könnyebben
megérthetővé és átélhetővé váljon a tankönyvben található történettudományos ismeret.
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A tankönyvpár felépítésének koncepciója azon elképzelés köré épült, hogy
történelemtanításunk kezdetén még a diákok életkori sajátosságaihoz jobban illeszkedő
történeti hagyományra (mesék, mondák, történelmi hősök stb.) építve fejlesszük történelmi
gondolkodásukat, s onnan fokozatosan jussunk el a történettudományra jellemző
gondolkodásformák megértéséhez és megismeréséhez. Vagyis a történelmi események
átélésétől, megértésétől el kell jutni odáig, hogy a diákok – akár tanári segítséggel – reflektív
módon tudják feldolgozni az új, vagy összegezni a már megszerzett ismereteiket. Ennek
megfelelően a források vizsgálata tekintetében a történetmeséléstől el kell jutnunk a
forráselemzésig.4
A megértést és a reflektív feldolgozást segíti elő, hogy a tankönyv és a tanári
kézikönyv több esetben is javasolja: a diákok vitassák meg egymással a megszerzett történeti
ismereteiket! Így a vita segítségével lehet feldolgozni Széchenyi és Kossuth konfliktusát, a
diákok érvelhetnek Kossuth és Széchenyi mellett, vagy akár valamelyikük ellen is.
Természetesen az ilyen jellegű vitában nem az a legfontosabb, hogy kinek van igaza, inkább
az, hogy a vita segítségével a diákok fejlesztik történelmi gondolkodásukat: elképzelik az
adott történelmi korszakot, megpróbálnak az adott történelmi szereplő fejével gondolkodni,
kérdéseket tesznek fel egymásnak, megpróbálják a másik érvelésében megtalálni a gyenge,
nem koherens pontokat stb. Ez mind-mind olyan attribútum, amely a történelmi
gondolkodást és az ezzel szorosan összefüggő képességeket fejleszti.
A tanultak megértését segítik elő a minden fejezet végén megtalálható Összefoglaló
vázlatok és az Összefoglaló kérdések és feladatok tananyagrészek. Ezek segítségével
kiderülhet, hogy a diákok valóban megértették-e a tananyagot, illetve mely
tananyagrészeket igen, s melyeket nem. A történelmi ismeretek feldolgozását segítik elő a
vizuális rendező táblázatok is. Emellett a tananyagban szereplő képi források és
rekonstrukciós rajzok nemcsak illusztrációs, hanem pedagógiai, tudásátadó funkcióval is
rendelkeznek. E pedagógiai funkciót emelik ki a képi források feldolgozására ösztönző
kérdések.
I.2.6. A kutatásalapú tanulás feltételeinek megteremtése
Nemcsak a természettudományi, hanem a történelemoktatásban is a kutatásalapú tanulás
preferálása tekinthető a legmodernebb irányzatnak. Az újgenerációs tankönyvek fejlesztői
igyekeztek olyan tankönyvet megalkotni, amely lehetőséget ad ennek megvalósítására. A
kutatásalapú tanulás az alábbi szakaszokból áll: 1. A probléma meghatározása és/vagy
kérdésfeltevés. 2. A vizsgálat, a kutatás lefolytatásának megtervezése. 3. A probléma, a

4

Kojanitz László: A kerettanterv változásai – a történetmesélésétől a reflektív történelemszemléletig
(Történelemtanítás 2014. április)
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/kojanitz-laszlo-a-kerettanterv-valtozasai-atortenetmeselesetol-a-reflektiv-tortenelemszemleletig-05-01-02/
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kérdés vizsgálata. 4. A problémára, a kérdésre adott válaszok értelmezése, bemutatása.
5. Értékelés és reflexió a kutatási folyamat egészére.5
Nézzük, hogyan tudjuk megvalósítani a kutatásalapú tanulást a mindennapi
gyakorlatban! Példánkat a Történetek a Bibliából című fejezet alapján készítettük el
(ötödik osztályos tankönyv 29–31. o.):
Első lépésként a szaktanár röviden elmondja, hogy mi lesz a tanóra tárgya. Ehhez
lehet használni a tankönyv 29. oldalán, a cím alatt elhelyezett rövid ismertetést. Majd a
diákok előzetes tudásának aktiválására felhasználhatjuk a tankönyvi kérdéseket és
feladatokat, valamint beszélhetünk a szintén ugyanezen az oldalon található Albrecht Dürer
által készített Ádám és Éva című festményről (29. o.). Ezt követően egy kutatási kérdést
szükséges megfogalmazni, amelyet a diákok megvizsgálnak majd a tanóra keretében. Ezt a
kérdést akár a diákok is feltehetik, azonban mivel még történelmi tanulmányaik elején
járnak, javasoljuk, hogy a pedagógus legyen a kérdés, a vizsgálandó probléma kitalálója.
Jelen esetben az alábbi kérdést javasoljuk: Mit tudunk meg az ókori Izrael történetéről a
tankönyvi források (szöveges és képi) alapján? Ezután tervezzük meg a kutatást! Javasoljuk,
hogy a diákok alkossanak hat csoportot, és minden csoport kapjon egy tankönyvi szöveges
forrást és egy képet, majd ezen keresztül vizsgálja meg a korábban feltett kérdést (lásd 1.
táblázat). Az alapkérdésünket további kérdésekre bonthatjuk, hogy a diákok munkáját
segíthessük: Kik a szereplői a történeteknek? Kik szerepelnek a képeken? Mit tudunk meg
róluk? A kutatás megtervezése során fontos megállapítani, hogy mi legyen, illetve hogyan
nézzen ki a kutatás eredménye. Ebben az esetben lehet a következő: Minden csoport írja le
8-10 mondatban a válaszát a feltett kérdésre, és mutassa be eredményét a többi
csoportnak! Ezt követi az egyes csoportok munkája. Amennyiben a szaktanár úgy látja, hogy
valamelyik csoport elakadt a munkában, segíthet, és ötletet adhat a feladat folytatására. Ha
mindenki megfogalmazta a válaszát 8-10 mondatban, akkor a csoportok bemutathatják
eredményeiket. Ennek során a diákok kérdéseket tehetnek fel egymásnak. Ezt követi a
kutatásalapú tanulás utolsó szakasza – reflexió és értékelés –, amikor is a szaktanár értékeli a
csoportok munkáját, és felhívja a figyelmet arra, hogy legközelebb mire figyeljenek a diákok,
esetleg milyen hibákat kerüljenek el.

Kojanitz László: A forrásfeldolgozástól a kutatásalapú tanulásig (Történelemtanítás 2011. december)
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/kojanitz-laszlo-a-forrasfeldolgozastol-a-kutatasalaputanulasig-02-04-05/
5
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1. táblázat. A csoportok feladatai a kutatásalapú tanítás megvalósításához a
Történetek a Bibliából című fejezet alapján.6
Csoport

Szöveges forrás

Képi forrás

1.
2.

Kiűzetés a paradicsomból (29. o.)
Az özönvíz (29. o.)

Albrecht Dürer: Ádám és Éva (29. o.)
Noé bárkája (29. o.)

3.

József, az álomfejtő (30. o.)

4.
5.

Kivonulás Egyiptomból (30. o.)
A tízparancsolat (30. o.)

Michelangelo: Mózes (30. o.)
A Héber Biblia részlete (31. o.)

6.

Dávid és Góliát küzdelme

Caravaggio: Dávid Góliát fejével (31. o.)

Azt ugyanakkor el kell mondani, hogy az előbb bemutatott kutatásalapú tanítási
metódusra felépített forrás- és képelemzési példa csak javaslat, a kutatásalapú tanítás
algoritmusára megalkotott feladatokat vagy a kutatásalapú tanítás mintájára elkészült
tanórát a szaktanár bátran igazíthatja iskolája történelemtanítási hagyományaihoz, illetve a
diákok egyéni igényeihez. A kutatásalapú tanítási modell alkotó felhasználása lehet a sikeres
történelemtanítás egyik alapja, hiszen a gyakorló pedagógusnál senki sem tudja jobban, hogy
egy adott történelemtanítási metódus hogyan illeszthető legjobban a diákok igényeihez, az
adott osztály jellegzetességeihez.
I.2.7. A tankönyvsorozaton belüli fokozatosság
Az újgenerációs történelemtankönyvek megalkotása során nagy jelentőséget kapott a
fokozatosság elvének megvalósulása, ami az 5–6. osztály esetében azt a törekvést jelenti,
hogy a tankönyvet használó diákok gondolkodásbeli, tudásbeli sajátosságait messzemenően
figyelembe véve és ehhez igazodóan egyre komplexebb, de jól érthető történelmi
ismereteket és feladatokat adjunk. Ez vonatkozik mind a tananyag mennyiségére és a
tananyag segítségével kifejtésre kerülő történelemtanítási koncepcióra is. Ha a két tankönyv
(5–6. osztály) leckéinek átlagos hosszát vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy ez mindkét
esetben 3 oldal körül mozog; a hatodik osztályban ritkán, de előfordulnak 4 oldal, egy
esetben pedig 5 oldal terjedelmű leckék is. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a diákoknak
sokkal több szöveggel kellene „megbirkózniuk” és ezzel növelnénk terheiket, hiszen az
oldalszámok növekedésével egyenesen arányosan emelkedik a pedagógiai funkciót hordozó
festmények, illusztrációk, ábrák, térképek száma. Ugyanígy az értelmező, vagy más néven a
történelmi kulcsfogalmakra épülő történelemtanítási koncepcióban is tetten érhető a
fokozatosság elve, hiszen ötödik osztályban elég a kulcsfogalmak fő jellemzőit megtanítani,
hatodik osztályban pedig már át lehet térni az egyes kulcsfogalmak specifikumaira.

6

A táblázatból látható, hogy a harmadik csoport szöveges forrásához nem tartozik a tankönyvben képi forrás,
azonban ezt akár el is hagyhatjuk, vagy beilleszthetjük oda egy másik csoport képét. Ez utóbbi esetben
összehasonlíthatjuk az azonos képet kapó csoportok eredményeit.
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I.3. A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése
Az újgenerációs történelemtankönyvek szövegei úgy lettek megalkotva, hogy azok
illeszkedjenek az 5-6. osztályos diákok szövegértési képességeihez, és hogy a különböző
társadalmi csoportokhoz tartozó gyerekek lehetőség szerint ugyanazt értsék az adott
szövegen. Emiatt a tankönyv nem tartalmaz olyan fogalmakat, történelmi szakkifejezéseket
és idegen szavakat, amelyek a megértést gátolnák, hanem ezek közül a legfontosabb és az
újgenerációs tankönyv történelemtanítási koncepciójához legjobban illeszkedő kifejezések
épültek be a tankönyvbe. Minden leckéhez tartoznak fogalommagyarázatok, ezek a
tankönyvi főszöveg mellett olvashatók, illetve a tankönyv végi Kislexikonban is
megtalálhatók.
A diákok szövegértő képességéhez illeszkedő tankönyvi szövegek megértését segítik
elő az azokhoz szervesen kapcsolódó és – ahogyan már többször is említettük – pedagógiai
funkciókkal felruházott képek, illusztrációk, rekonstrukciós rajzok is. Emiatt szükségesnek
látjuk az ilyen képi jellegű ismeretközlő források bekapcsolását a történelemtanítás
menetébe.
Mivel a diákok iskolai tanulmányaik során még nem találkoztak írott történelmi
forrásokkal, ezért az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy megismerjék és megszeressék
ezeket. Mivel a korszerű történelemtanítás nehezen képzelhető el írott történelmi források
elemzése nélkül, az újgenerációs tankönyvek minden leckéjében található ilyen jellegű
forrás. Az írott forrásokat a tankönyvek fejlesztői igyekeztek úgy összeválogatni, hogy nagy
számban legyenek közöttük olyanok, amelyek érdekesek és megragadják a diákok
fantáziáját. Ezért az újgenerációs tankönyvek írott forrásai között sok olyan szöveget
találunk, amely mesés, csodás elemekkel átszőtt történetet mutat be; különösen az 5.
osztályos írott források egyik fő jellemzője ez. Ilyen például Hérodotosz leírása a
múmiakészítésről az ötödikes tankönyv A Nílus völgyében című fejezetében (27. o.).
Valószínűleg ez a forrás jobban megragad a diákok emlékezetében, mint akár egy „száraz”
jogi szöveg Hammurapi törvénykönyvéből. Ugyanakkor szükséges megtanítani, hogy milyen
metódussal kell elemezni egy írott forrást, és hogy abból milyen információk „nyerhetők ki”.
E nem könnyű feladathoz a tanári kézikönyv II. fejezetében az egyes témaköröknél, a
Történetmesélés és forráselemzés a képességfejlesztés szolgálatában című résznél több
módszert, stratégiát, ötletet is közlünk.
Érdemesnek találjuk a diákoknak bemutatni és a tanítás-tanulás folyamata során
alkalmazni a hatodik osztályos újgenerációs történelemtankönyv hátsó-belső borítóján
szereplő Jó tanácsok a tankönyvekből tanuláshoz című részt, mivel ez több ötletet is
tartalmaz arra vonatkozóan, hogy milyen módszerekkel lehet gördülékenyebbé tenni a
történelemtanulást.
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I.4. A digitális műveltség fejlesztése
Az újgenerációs történelemtankönyvek úgy lettek elkészítve, hogy a tanítás-tanulás
folyamatának szerves része legyen a diákok digitális kompetenciáinak fejlesztése. Talán nem
igényel magyarázatot, hogy erre miért van szükség modern világunkban. A tankönyvi
tartalmakban koncepciózusan megjelenik az internetes források használatának ösztönzése,
ennek megfelelően a tankönyvi szövegben rendszeresen előfordulnak az alábbi kifejezések:
Nézz utána az interneten!, Keress rá az interneten! Több helyen internetes címeket is ajánl a
tankönyvi szöveg, hogy az egyes ismereteknek pontosan hol lehet utánakeresni. Például a
hazánk területén található római emlékek összegyűjtésére a tankönyvi szöveg a
pecsorokseg.hu oldalt ajánlja (92. o.). Természetesen ezek csak ajánlások, s ha a pedagógus
jobb honlapokat, internetes forrásokat tud bevonni a történelemtanítás folyamatába, akkor
tegye azt bátran!
A diákok digitális kompetenciáinak fejlesztésében valószínűleg a legnagyobb
segítséget a Nemzeti Köznevelési Portál tudja nyújtani. Az NKP kezdőoldalán a bal oldalon
található Tartalom gombra kattintva kiválaszthatjuk a történelem tantárgyat és a tanítani
kívánt évfolyamot. Ezt követően a szintén a bal oldalon található Tartalomtípus gombra
kattintva kiválaszthatjuk, hogy milyen tartalmat szeretnék integrálni a tanítás-tanulás
folyamatába. Itt többek között kiválaszthatunk rövid animációkat, feladatokat,
feladatsorokat, interaktív térképeket, videókat is, de lehetőség van akár a tankönyvek vagy a
tanmenetek letöltésére is. A tankönyvhöz szorosan kapcsolódó, az NKP-n lévő digitális
tananyagok célja nemcsak abban merül ki, hogy fejlessze a diákok digitális kompetenciáit,
hanem igyekszik segítséget nyújtani a szaktanárnak, hogy a digitális tananyagokat beemelje a
tanórába, ezáltal izgalmasabbá, változatosabbá teheti a történelemtanítás gyakorlatát. Az itt
szereplő digitális tananyagokat lehet használni képességfejlesztésre, gyakorlásra, vagy akár a
már megszerzett tudás elmélyítésére is. Tanári kézikönyvünk fő részében, a II. fejezetben
minden tankönyvi témakör esetében ajánlunk olyan, az NKP-n található digitális
tananyagokat, amelyeket be lehet vonni az a történelemoktatás folyamatába.
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II. A TANKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE, TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA
II.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások
Ebben a fejezetben, valószínűleg a tanári kézikönyv legfontosabb fejezetében, az 5-6.
osztályos újgenerációs történelemtankönyv felépítését, témaköreit, fejezeteit, a leckék
szerkezetét és alkotóelemeit mutatjuk be. A fejezet második részében igyekszünk
módszertani segítséget nyújtani példák részletes bemutatásával, ötleteket adva arra
vonatkozóan, hogy milyen módon lehet megvalósítani a korszerű történelemtanítást és tanulást az újgenerációs tankönyvek segítségével.
II.1.1. A tartalmi egységek, témakörök, fejezetek egymásra épülése
Mivel az új kerettantervben a korábbi kerettantervekhez képest a tananyag felosztása
jelentősen megváltozott, ezért itt az újgenerációs tankönyvek tananyagát, témaköreit,
fejezeteit ismertetjük. A régi kerettanterv szerint az 5. osztály tananyaga az egyetemes
történelmet tekintve az ókor végével, a magyar történet esetében pedig a honfoglalással
zárult. Az új kerettanterv a tananyagot a középkor végéig, illetve az Árpád-kor végéig
módosította. A régi kerettanterv szerint 6. osztály végére az egyetemes történelemben a
XVIII. század elejéig, a magyar történelemben pedig a szatmári békéig kellett eljutni. Az új
kerettanterv a tananyag határát a 19. század közepéig, illetve az 1848–1849-es forradalom
és szabadságharc leveréséig módosította.
A Történelem kezdete témakör az őskor és az ókori Kelet témakörét dolgozza fel
nyolc lecke és egy összefoglaló fejezet segítségével. Minden témakör, így vizsgált
témakörünk is, egy bevezető oldallal kezdődik (7. o.), amely röviden összefoglalja, hogy
milyen történelmi ismereteket és milyen, a történelmi gondolkodást fejlesztő képességeket
sajátítanak el a tanulók a tankönyv feldolgozása során. Ha a történelmi ismereteket
tekintjük, akkor többek között a tanulók megismerik, hogy mivel foglalkoznak a régészek, kik
használták az ékírást, ha a történelmi gondolkodás fejlesztését vizsgáljuk, akkor pedig
megtanulnak történelmi térképekről információt leolvasni, történeteket összefoglalni és
ezekből következtetéseket levonni. E témakör jellegzetessége, hogy az első lecke – A
történelem forrásai – a történelem alapvető fogalmaival, jellegzetességeivel, a történész
munkájával ismerteti meg a diákokat, vagyis igyekszik egy alaptudást nyújtani, és a tankönyv
csak ezután tárgyalja az őskor és az ókori Kelet témakörét.
A Hellász földjén témakör szintén nyolc leckében és egy összefoglaló fejezetben
tárgyalja az ókori görög történelmet az ókori görög mítoszoktól kezdve egészen Nagy Sándor
haláláig. A tanulók ennek megfelelően megtanulják, hogy például kik voltak a görögök
istenei, hogyan és mikor harcoltak a görögök a perzsák ellen, valamint elsajátítják annak a
képességét is, hogyan lehet egy történetben a mesés és valóságos elemeket
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megkülönböztetni, miképpen lehet az egyes történelmi események között ok-okozati
összefüggéseket találni.
A Várostól a Birodalomig – Az ókori Róma című témakör az ókori Róma történetét
mutatja be Róma alapításától kezdve a Nyugatrómai Birodalom bukásáig 12 lecke és egy
összefoglaló lecke segítségével. Az ókori Rómával kapcsolatos történeti ismereteken túl a
történelmi gondolkodás fejlesztése során a tanulók megtanulnak képeket felhasználni
történelmi ismeretek szerzéséhez és bemutatásához, véleményeket tényekkel és érvekkel
alátámasztani és történeti eseményekről időrendi táblázatot készíteni is. A témakör végén
szereplő Birodalmak az ókorban című lecke szintézissel szolgál a főbb ókori birodalmak
jellegzetességeiről.
A Középkor ezer éve című témakör kilenc leckében és egy összefoglaló leckében
mutatja be az európai középkor történetét a Nyugatrómai Birodalom bukásától a
könyvnyomtatás feltalálásáig. A képességfejlesztés keretében a tanulók megtanulják a
különböző korokat összehasonlítani, a politikai, gazdasági és társadalmi változásokat
egymástól megkülönböztetni és forrásokhoz kérdéseket megfogalmazni. A témakör végén
található Városok az évszázadok sodrában című lecke az előző témakörhöz hasonló szintézis,
de most nem a birodalmak, hanem az ókori és a középkori városok sajátosságaival ismerteti
meg a tanulókat.
Az Árpád népe című témakör tíz lecke és egy összefoglaló lecke segítségével dolgozza
fel a magyarság történetét az Árpád-kor végéig. Emellett e témakör feldolgozása során a
tanulók megtanulják bemutatni a történelmi események okait és következményeit,
következtetéseket megfogalmazni rekonstrukciós ábrák segítségével, valamint jellemezni a
történelmi események szereplőit.
A tankönyv Időrendi táblázattal, a történeti kulcsfogalmakat magyarázó Ahogyan a
történészek gondolkodnak című tananyagrészeket összefoglaló táblázattal és a történelmi
fogalmakat és személyeket összegyűjtő Kislexikonnal zárul.
A 6. osztályos újgenerációs tankönyv Év eleji ismétléssel kezdődik, melyben képek,
rekonstrukciós rajzok, térképek és hozzájuk tartozó kérdések, feladatok segítségével
kerülnek átismétlésre az előző évben tanultak.
A középkori Magyar Királyság virágkora és hanyatlása című témakör 1301 és 1526
között mutatja be hazánk történetét nyolc lecke és egy összefoglalás segítségével. Eközben a
tanulók megtanulják összehasonlítani egyes uralkodók történelmi jelentőségét,
következtetéseket fogalmazhatnak meg történelmi személyek tettei alapján, és
összehasonlíthatják a középkori és a mai életmód egyes jellegzetességeit. A 6. osztályos
újgenerációs tankönyv nagy szakmai-módszertani újítása, hogy minden témakörhöz
projektfeladat kapcsolódik. E témakör során A középkori magyar királyok emlékezete címmel
kiállítást készíthetnek a tanulók. A projektfeladat igyekszik segítséget nyújtani a projekt
megvalósításában is, így leírja, hogy milyen lépéseken keresztül lehet a feladatot
megfogalmazni, ennek érdekében projektnaplót is tartalmaz.
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A világ és Európa a kora újkorban című fejezet segítségével a tanulók kilenc lecke és
egy összefoglalás keretében ismerhetik meg az egyetemes történet legfontosabb
eseményeit 1776-ig. Emellett a diákok megtanulhatnak magyarázó ábrák alapján kérdésekre
válaszolni, a korabeli képeket történelmi forrásként használni és összefüggéseket felfedezni
a társadalomban végbement változások és a technikai fejlődés között. A Le a kalappal című
projektfeladat pedig lehetőséget nyújt a tanulók számára, hogy történelmi divatbemutatót
rendezzenek. A fejezet egyik újdonsága, hogy helyet kapott benne egy kétoldalas képregény,
amely az Amerikába érkező első telepesek történetét meséli el.
A Magyarország a kora újkorban című fejezet kilenc lecke és egy összefoglaló rész
segítségével hazánk történetét mutatja be 1526 és 1800 között. Eközben a tanulók
megtanulják megfigyelni és azonosítani a változásokat a történelmi térképeken, értékelni
ugyanazt a történelmi eseményt több szempontból is, valamint rögzíteni a megszerzett
információkat, ismereteket táblázatok, ábrák segítségével. A projektfeladat során a diákok
jeleneteket adhatnak elő II. Rákóczi Ferenc kalandos életéből.
A forradalmak és a polgárosodás kora Európában című témakör szintén kilenc
leckében és egy összefoglaló leckében mutatja be Európa történetét a francia forradalomtól
az 1850-es évekig. Ebből a fejezetből a tanulók megismerhetik a francia forradalom és az
ipari forradalom történetét, megtanulják, hogy korabeli karikatúrákból milyen módon lehet
következtetéseket levonni és megtanulják megkülönböztetni a történelmi események rövid
és hosszú távú következményeit. A projektfeladat lehetőséget nyújt történelmi társasjáték
elkészítésére Napóleon életéről, sikereiről és kudarcairól. A 152–153. oldalon lévő képregény
a francia forradalom kitörését meséli el.
A reformkor és az 1848–49-es szabadságharc Magyarországon című fejezet hazánk
történetével ismerteti meg a tanulókat az 1800-as évek elejétől egészen a szabadságharc
leveréséig, tíz lecke és egy összefoglaló rész keretében. Eközben a tanulók megtanulják
megvitatni egymással a történelmi személyiségekről kialakított véleményüket,
összehasonlítani egymással a problémák megoldására tett különböző alternatívákat, és
elsajátítják annak a képességét, hogy milyen módon lehet történelmi jellegű
következtetéseket levonni különböző statisztikai adatokból. A projektfeladat lehetőséget
nyújt emlékkiállítás szervezésére az 1848–1849-es szabadságharc témakörében.
A hatodik osztályos újgenerációs tankönyv Időrendi táblázattal, a tankönyvben
szereplő történelmi kulcsfogalmakat összegző Ahogyan a történészek gondolkodnak
táblázattal, Kislexikonnal és egy Felismered-e? tananyaggal zárul, mely a tankönyvben
szereplő képek és hozzájuk tartozó kérdések segítségével nyújt lehetőséget a megtanult
ismeretek áttekintésére, összegzésére, és akár értékelésére is. Jó szívvel ajánljuk a hátsóbelső borítón lévő Jó tanácsok a tankönyvekből történő tanuláshoz című részt. Érdemes
időnként visszatérni a tankönyv ezen részéhez, ugyanis hasznos tanulási technikákat mutat
be.
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II.1.2. A tankönyvi leckék szerkezete és alkotóelemei
Az újgenerációs történelemtankönyvekkel kapcsolatban az egyik leghangsúlyosabb szakmaipedagógiai követelmény az volt, hogy hatékonyan segítsék és támogassák a tanítás-tanulás
folyamatát. A tanári kézikönyv ezen részében azt mutatjuk be, hogy e pedagógiai cél
implementációja hogyan történt meg a tankönyvek leckéiben, vagyis ismertetjük azt az
„algoritmust”, amely alapján a leckék elkészültek.
Az újgenerációs történelemtankönyv egyik legfontosabb jellemzője, hogy a tanítástanulás folyamatáról vallott koncepciójában nem a puszta ismeretátadásra helyezi a
hangsúly, hanem a történelmi gondolkodás fejlesztésére koncentrál. Nem csupán az
évszámok, a történelmi fogalmak, a történelmi személyek és a történelmi események
megtanulása a cél – természetesen ez is fontos, de nem a legfontosabb –, hanem az, hogy a
tanulók elsajátítsák annak a képességét, hogy milyen gondolkodási struktúrák segítségével
lehet megérteni a történelmi tények, adatok mögötti mozgatórugókat. Ami azt jelenti, hogy
a történelmi ismeretek átadását, megtanítását a történelmi gondolkodás fejlesztésének
szolgálatába kell állítani. E cél megvalósítását az értelmező, vagy más néven a történelmi
kulcsfogalmak koncepciója segíti. Az elképzelés szerint a történelmi kulcsfogalmakkal
(történelmi forrás, történelmi változás, nézőpont, okok és következmények, jelentőség) való
rendszeres foglalkozással elérhető a tanulók történelmi gondolkodásának fejlesztése. Ennek
megfelelően a tankönyvben szereplő ismeretek úgy lettek összeállítva, hogy a történelmi
kulcsfogalmak segítségével fejleszteni lehessen a tanulók történelmi gondolkodását.
Minden lecke rövid bevezető résszel kezdődik, amely meghatározza a tanulási célt,
valamint összefoglalja, hogy az adott leckében miről fognak tanulni a diákok. E rész lényege,
hogy kijelölje a tanítás-tanulás folyamatának irányát, és hogy világos keretet adjon az
oktatás-nevelés folyamatának, elkerülve, minimalizálva annak a lehetőségét, hogy cél nélkül
kezdjünk neki a tananyag feldolgozásának.
E tananyagrészt olyan kérdések, játékos feladatok vagy képek követik, amelyek
kapcsolatot teremtenek a tanulók előzetes tudásával. Ugyanis az oktatáselmélet egyik
alaptétele szerint azt, hogy mit vagyunk képesek megtanulni, befolyásolja, hogy mit tudunk
már. Így a tanulók előzetes tudását aktiváló feladatok, kérdések megpróbálják a diákok már
meglévő tudásának segítségével megalapozni az oktatási folyamatot. A tankönyv fejlesztői a
térképek többségét is itt helyezték el, méghozzá azért, hogy térben is szemléletes legyen,
amiről tanulnak a diákok, valamint hogy ezen keresztül is fejleszteni lehessen a tanulóknak a
történelmi térképek megismerésével, megértésével kapcsolatos képességeit.
A tankönyv főszövegeinél a fejlesztők arra törekedtek, hogy ezek viszonylag rövid
egységekre különüljenek el, hiszen ez a tanulást és a szövegértést is segíti, valamint minden
szövegrészhez kapcsolódjanak különböző kiegészítő részek, például források.
A főszöveg mellett szereplő ábrák, festmények, rekonstrukciós rajzok esetében
fontos volt, hogy azoknak ne csak ismeretközlő, ismeretátadó szerepük legyen, hanem
pedagógiai funkcióval is rendelkezzenek. E cél megvalósítását szolgálja, hogy minden ilyen
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jellegű elemhez kérdések, feladatok tartoznak. Továbbá a tankönyvben szereplő kérdések
esetén fontos kritérium volt, hogy ne csak ismeretekre, adatokra, történelmi tényekre
kérdezzenek rá, hanem ösztönözzék a tanulókat a reflexióra, arra, hogy szabadon
elmondhassák véleményüket egy-egy történelmi személyről vagy eseményről.
A tankönyvi feladatoknál ez előbbiekben részletezett funkció szintén fontos kritérium
volt, de emellett arra is nagy hangsúlyt fektettek a tankönyvek fejlesztői, hogy a
csoportmunka is preferált kivitelezési mód legyen a feladatok megoldása során, elősegítve a
tanulók közötti kooperációt. Erre talán a legjobb példa a hatodik osztályos tankönyv
esetében a minden témakör elején megtalálható projektfeladat, mely a hazai
történelemtankönyv-fejlesztés egyik nagy szakmai-pedagógiai nóvuma.
A tankönyvi kérdések és feladatok megszerkesztésében fontos szempont volt, hogy a
korábban megszerzett ismeretek újragondolására, tudásuk bővítésére motiválják a
tanulókat. Különösen így volt ez a történelmi kulcsfogalmak esetében. Hiszen ahogy a diákok
haladnak előre a tananyagban, úgy tudnak meg egyre többet az egyes történelmi
kulcsfogalmakról, és ezáltal fejlődik a történelmi gondolkodásuk.
Fontos igényként merült fel, hogy a tanulók szövegértési képességét elősegítsük,
ezért a tankönyvi főszöveg mellett rövid fogalommagyarázatok kaptak helyet. A
kerettantervben szereplő fogalmak magyarázata pedig a tankönyvek végén levő
Kislexikonban található. Majdnem minden leckében vannak vizuális rendező táblázatok,
melyek abban segítenek, hogy a tankönyvi szöveg legfontosabb ismeretei egy jól
értelmezhető ábrában vagy táblázatban legyenek összefoglalva, ezzel is megkönnyítve a
diákok tanulását.
Minden lecke végére Összefoglaló vázlat került. Ennek pedagógiai funkciója abban
rejlik, hogy a tanulók rövid, „kikristályosított” formában megtalálhassák az adott lecke vázát,
legfontosabb információit, ismereteit. A szintén minden lecke végén szereplő Összefoglaló
kérdések és feladatok tananyagrész elsősorban nem az adott leckében szereplő
információkra kérdez rá, hanem inkább arra, hogy mennyire álltak össze egységes képpé a
tanulókban a megszerzett információk. Ugyanez a legfőbb jellemzője a minden témakör
végén szereplő Összefoglalásnak is, továbbá fontos szempont még e tekintetben, hogy az itt
szereplő feladatok felhasználásával érdekes, foglalkoztató órát lehessen tartani. Vagyis a cél
ebben az esetben is az, hogy az eddig tanultak feldolgozása, szintetizálása aktívan
történhessen meg.
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II.2. A tankönyv nagy témakörei tankönyvenként elkülönítve
II.2.1. A történelem kezdete témakör főbb jellemzői és feldolgozása
Témakörünk feldolgozásához a normál és a rugalmas tanmenetjavaslat 14-14 órát ajánl. A
normál tanmenet 9 órát javasol az új tananyag feldolgozására és 5-öt a képességfejlesztésre,
gyakorlásra. Ezzel szemben a rugalmas tanmenet 6 órát kínál az új tananyag feldolgozására,
8-at pedig képességfejlesztésre és gyakorlásra. A rugalmas tanmenet esetében lehetőség
adódik, hogy egyes tananyagrészeket kihagyjunk, annak érdekében, hogy több lehetőség és
idő maradjon az alapvető történelmi képességek kialakítására és fejlesztésére. Ezek a
tananyagrészek a következők: A velünk élő Mezopotámia (24. o.), a Nílus völgyében című
fejezetben pedig a Játék és szórakozás (28. o.).
II.2.1.1. A történelmi időszemlélet fejlesztése
A történelmi idő fogalmát és annak használatát nevezhetjük a történelmi tudás talán egyik
legfontosabb részének, hiszen e nélkül kevéssé lehet megérteni és elhelyezni az egyes
korszakokban a történelmi eseményeket. A történelmi idő megértése és alkalmazása nem
egyszerű, hiszen magába foglalja a datálást, a történelmi események időpontjának
elhelyezését az időben, a periodizációt, ezen események elhelyezését egy történelmi
korszakban (őskor, ókor, középkor stb.), valamint a szinkronizációt is, vagyis a történelmi
időnek azon jellemzőjét, hogy egymással párhuzamosan is történnek események, illetve
hogy megkülönböztetjük az egyetemes és a magyar történelmet. Az, hogy a diákok tisztában
legyenek mindezzel, és magabiztosan használni tudják a történelmi idő fogalmát, csak e
három kategória megértésén és alkalmazásán alapulhat. A történelmi idő megtanulását nem
sorolhatjuk a könnyen elsajátítható tudások közé, ezért ennek fejlesztése szerves része kell,
hogy legyen a történelemtanításunknak, különösen az ötödik évfolyam elején.
Első és legfontosabb feladatunk az időérzékelés képességének kialakítása. A legjobb,
ha ehhez a diákok életéből, és nem a történelem tantárgy tananyagából indulunk ki, s ilyen
állításokat fogalmazunk meg: amikor elsős voltál, amikor másodikos, amikor óvodás voltál,
amikor anyukád-apukád iskolába járt, amikor nagymamád/nagypapád iskolás volt stb. Ezt
követően kérhetjük a diákokat, hogy írjanak le, mondjanak egy-egy történetet abból az
időszakból, amikor elsősök voltak, amikor szüleik iskolába jártak, vagy amikor nagyszüleik
gyerekek voltak. Ennek segítségével a diákok már érzékelhetik, hogy az időnek „mélysége”
van, valamint hogy egymással párhuzamosan is történtek események. Ezekbe a történetekbe
már beilleszthetjük az év, évtized, emberöltő és évszázad fogalmát.
A következőkben az időszámítás tanítására térhetünk rá. Itt leginkább az időszalag
lehet segítségünkre. Időszalagot, számegyenest rajzolhatunk közösen a diákokkal, de a tanár
is hozhat már előre elkészített időszalagot. Elsősorban az előbbit ajánljuk, hiszen gyakorlat, a
tevékenység közben lehet legjobban elsajátítani az adott tudást. Először jelöljük az
időszalagon a legfontosabb évszámot, viszonyítási pontot, Krisztus születését. Fontos, hogy
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tisztázzuk: nulla év nincsen. Ezt követően elmondjuk, hogy történtek események Krisztus
születése előtt és Krisztus születése után. Majd bemutatjuk, felrajzoljuk és elmagyarázzuk az
alapbeosztást (pl. évszázad, évezred). Itt szükséges elmondani, hogy Krisztus születése előtt
visszafelé számoljuk az éveket. Ennek ábrázolására bejelölhetjük az első olümpiai játék és
Róma alapításának évszámát.
Az időszámítás gyakoroltatására nagyon jó eszköz, ha a diákok egyéni időszalagot
készítenek, és ezen ábrázolják a tanórán elhangzó évszámokat. A fontos eseményeket
táblázatban rögzíthetjük, de adhatjuk feladatként azt is, hogy az általunk megadott
fogalmakat helyezzék el a táblázatban megjelölt korszakban. E feladat azért is hasznos, mert
a periodizációs képességet fejleszti. Például: Melyik korszakhoz tartoznak a következő
kifejezések?
Őskor

Ókor

Kifejezések: piramis, ékírásos tábla, ősember, öntözéses földművelés, kovakő,
Babilon, Ötzi, jégkorszak, fáraó, Vértesszőlős.
Egyszerűbb számolásos feladatokat is adhatunk a diákoknak: Mi történt korábban: az
első olimpiai játék vagy Róma bukása? Esetleg felsorolhatunk Krisztus születése előtti és
utáni évszámokat is, a diákoknak pedig a legkorábbi eseménytől kezdve sorrendbe kell
rendezniük ezeket. Nagyon fontos, hogy a történelmi időszemlélet fejlesztése minden óra
szerves része legyen. Különösen a kezdetekben lényeges ez, hiszen jól tudjuk, hogy egyes
esetekben a felsőbb évfolyamokban a történelmi időben való tájékozódó képesség nem elég
fejlett, például a periodizáció egyes diákoknak gondot, nehézséget okozhat.
II.2.1.2. Fogalmak, tartalmi és értelmező kulcsfogalmak tanítása
A történelmi fogalmak a történelmi tudás egyik fontos építőelemét jelentik. A
történelemtanítás újabb elképzelése szerint az értelmező kulcsfogalmak koncepciója szintén
nagymértékben építkezik a történelmi fogalmakra, és rendszerezi a történelmi fogalmak által
nyújtott tudást. Ezért külön figyelmet és időt szükséges szentelni a történelmi fogalmak
elmagyarázására, tudatosítására és megtanulására. Ugyanakkor nem szabad elmenni
amellett a tény mellett sem, hogy történelmi fogalmakkal a diákok eddig még nem
találkoztak. Fontos ezt figyelembe venni, s a történelemtanítás e kezdeti fázisában nem
szabad a diákokat túlterhelni. Érdemes inkább arra törekedni, hogy olyan biztos, az egyes
korszakokhoz kapcsolódó tudást szerezzenek a történelmi fogalmak témakörében,
amelyekre később támaszkodni tudnak.
Érdemes a történelmi fogalmakat játékos módon tanítani. Erre megfelelő a füllentős
című játék, amelynek során két igaz és egy hamis megállapítást mondunk, majd a hamis
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állítást kell megkeresni a diákoknak vagy a csoportoknak. Például: 1. Az Úr adott engem
Mózesnek. 2. Tízen vagyunk. 3. Kínai eredetű vagyok. Természetesen ez csak egy példa, és a
szaktanárra van bízva, hogy milyen kérdéseket, feladatokat készít az osztály számára.
A történelmi fogalmak tanulásának másik jó eszköze lehet a fogalmak és a
fogalommeghatározások összepárosítása. A feladatban felsorolunk öt, a tankönyvben
szereplő fogalmat, a diákoknak pedig ezeket kell összepárosítani a meghatározásaikkal.
Például: Párosítsd össze a fogalmakat a meghatározásukkal!
Definíciók:
1. A történeti események elbeszélése időrendben.
2. Lépcsőzetes mezopotámiai templomtorony.
3. Az ókori Egyiptom uralkodója.
4. A zsidó és keresztény vallások szent iratait tartalmazó könyvgyűjtemény.
5. Vegyszerekkel és pólyákkal tartósított halottak az ókori Egyiptomban.
Fogalmak: zikkurat, fáraó, Biblia, múmia, krónika
Vizuális rendező táblázatok segítségével is fejleszthetjük a diákok fogalmi ismereteit
és ezekkel kapcsolatos képességeit. Például összegyűjthetik, hogy mely fogalmak tartoznak
az egyes ókori kultúrákhoz.
Mezopotámia

Egyiptom

Izrael

Kína

India

Fogalmak: kaszt, piramis, zikkurat, Folyóköz, tízparancsolat, buddhizmus,
Paradicsom, többistenhit, egyistenhit, múmia, Gilgames-eposz, nagy fal.
Érdemes már az első fejezetünk kapcsán fejleszteni a diákok értelmező
kulcsfogalmakkal kapcsolatos tudását. Az Ahogyan a történészek gondolkodnak
tananyagrészek leginkább a történelmi források témakörét járják körül, így javasoljuk, hogy
emellett más kulcsfogalmakkal is foglalkozzunk, például az okok és következmények
értelmező kulcsfogalmával. Az okok és következmények kapcsán 5. osztályban elég azt tudni,
hogy a miért kérdésre adott válaszok az okok, az okok az események előtt történnek, a
következmények pedig az események után történnek. Valamint azt, hogy egy eseménynek
vagy változásnak több oka is lehet. Így ehhez az elméleti koncepcióhoz szükséges
megtervezni a feladatokat. Az okok és következmények kulcsfogalmának további
specifikációja a későbbi évfolyamokban történik. Ennek gyakorlása lehetséges úgy is, hogy
„miért”-tel kezdődő kérdéseket teszünk fel a diákoknak: Miért használt az őskori ember
kovakövet? Miért telepednek le az ókori népek a folyók mentén? Miért alakult ki az
öntözéses földművelés Mezopotámiában? Miért volt szükség Kínában a nagy fal építésére?
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Miért készítettek az egyiptomiak múmiákat? Lehetőség van e kérdéskör gyakorlására
vizuálisrendező-táblázat segítségével is.
Ok
(Miért kérdésre adott válasz)

Következmény
Az őskori ember kovakövet használ.
Ókori népek letelepednek a folyók mentén.
Öntözéses
földművelés
kialakulása
Mezopotámiában.
A kínai nagy fal megépítése.
Egyiptomban múmiákat készítenek.

Ha a diákok számára elsőre nehéznek tűnik az oksági viszonyok felfejtése, akkor a
szaktanár is segítséget nyújthat, minta gyanánt közösen megoldva pár feladatot. Az is
könnyítés lehet, ha megadjuk a válaszlehetőségeket, és ezeket a diákoknak kell elhelyezniük
a táblázat megfelelő sorába, esetleg kakukktojást is elrejthetünk a válaszok között.
II.2.1.3. „Ahogyan a történészek gondolkodnak” tananyagrészek feldolgozása
Jelen témakörünk összesen hét Ahogyan a történészek gondolkodnak tananyagrészt
tartalmaz, ebből hat a történelmi források jellemzőivel, típusaival foglalkozik, egy pedig az
okok és következmények értelmező kulcsfogalmával. Nem véletlen, hogy a források
kérdésköréhez ennyi tananyagrész kapcsolódik, hisz a történelmi megismerés alapjának
tekinthetjük a forrásokat, és minden más – például nézőpontok, okok és következmények –
csak ez alapján érthető meg.
Az első ilyen tananyagrész (10. o.) azt mutatja be, hogy a történelmi megismerés a
múltból ránk maradt forrásokon alapul, és hogy forrás bármi lehet, ami a múltból származik.
Ennek érzékeltetésére összegyűjthetjük a diákokkal a különböző forrástípusokat az alábbi
kérdésen keresztül: Milyen forrásokat használhatnak a történészek arra, hogy információkat
kapjanak?
A következő tananyagrész arra világít rá, hogy a történészek más tudományok
eredményeit is felhasználják ahhoz, hogy a múltban történteket megérthessék (13. o.).
Ennek kapcsán az alábbi kérdéseket lehet feltenni a diákoknak: 1. Melyik
tudomány/tantárgy7 segít a történészeknek abban, hogy megállapíthassák, melyik
földrészen, országban élnek az egyes népek, népcsoportok? 2. Melyik tudomány/tantárgy
segít abban, hogy összehasonlíthassuk a különböző népekhez tartozó személyek testi
adottságait, például magasságukat, súlyukat? 3. Melyik tudomány/tantárgy foglalkozik azzal
a kérdéssel, hogy az emberek milyen nyelven beszélnek? 4. Melyik tudomány/tantárgy
7

Mivel a felső tagozat tantárgyai diszciplináris alapúak, ezért bátran használhatjuk a tudomány kifejezés
mellett a tantárgy fogalmát a kérdésben. Természetesen szükséges a tudomány egyszerűsített definíciójának a
bemutatása.
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foglalkozik azzal, hogy az egyes népeknek milyen meséi vannak? Ehhez a kérdéskörhöz
szorosan kapcsolódik a következő tananyagrész, amely azt magyarázza el, hogy a különböző
források segítségével más-más jellegű kérdésekre tudunk válaszolni (16. o.).
A következő „Ahogyan a történészek gondolkodnak” tananyagrész az okok és
következmények értelmező kulcsfogalmát tárgyalja, és arra hívja fel a diákok figyelmét, hogy
egy-egy történelmi jelenségnek több oka is lehet (18. o.). Ötödik osztályban elég annak
tudatosítása, hogy a Miért? kérdésekre adott válaszok az okok, és hogy egy esemény okai az
az esemény előtt történtek. Ennek megfelelően Miért?-tel kezdődő kérdéseket kell feltenni a
diákoknak, például: Miért hagyhatta el a barlangját az őskori ember? Mi lehetett az ok, ami
erre vezethette? Miért rajzolt a barlang falára az őskori ember vadászjelenetet? Miért
telepedtek az emberek a víz mellé? Természetesen az első esetekben a tanár feladata, hogy
mintát nyújtson az ilyen jellegű feladatok megoldásához.
A következő tananyagrész azt mondja el, hogy egyetlen forrásból is nagyon sok
adatot megszerezhetünk az adott történelmi eseményre vagy történelmi személyre
vonatkozóan (21. o.). Erre jó példa a József, az álomfejtő című forrás (30. o.). A diákoknak az
alábbi kérdéseket tehetjük fel: Mit tudunk meg József családjáról? Milyen volt József és a
fáraó viszonya? Okos, művelt ember volt-e József?
A 25. oldalon levő tananyagrész azt mutatja be, hogy az írásos források révén olyan
kérdésekre is választ adhatunk, melyekről a tárgyak semmit, vagy csak nagyon keveset
árulnak el. Ennek kapcsán az alábbi kérdéseket tehetjük fel a diákoknak: Vajon egy
megmaradt romos épület, vagy egy leírt történet (például a Gilgames-eposz, egy bibliai
történet) tartalmaz több információt az adott korról és az akkor élő emberekről? Ha az
őskorból maradtak volna fent írásos források, akkor többet vagy kevesebbet tudnánk az
őskori emberről?
Az utolsó tananyagrész azt magyarázza el a diákoknak, hogy a természeti
katasztrófákról – például vízözön – szóló történetek valószínűleg valós események voltak,
csak mesés-vallásos formában őrződtek meg számunkra (30. o.). E tény érzékeltetésére az
alábbi feladatot adhatjuk a diákoknak. Minden csoport találjon ki egy természeti katasztrófát
vagy ritka természeti jelenséget – vulkánkitörés, földrengés, hurrikán, tűzvész,
napfogyatkozás stb. –, és próbálja azt mesés, vallásos elemekkel kiszínezni. (Például Isten
haragjában özönvizet zúdított az emberekre, mert…) A kitalált történeteket a diákok
csoportjai vagy egy független csoport értékelheti.
II.2.1.4. Történetmesélés és forráselemzés a képességfejlesztés szolgálatában
Ahogy az egész történelemtanítás kapcsán, úgy a forráselemzések esetében sem szabad
elfelejteni, hogy a diákok az iskolában még nem találkoztak történelmi forrásokkal. Vagyis az
a feladatunk, hogy megkedveltessük velük ezeket, megtanítsuk nekik, hogy milyen érdekes
történeteket, emberi sorsokat és akár tragédiákat is képesek bemutatni a történelmi
források. Ennek egyik formája lehet, ha a tankönyvi források mesés, csodás elemeire
koncentrálunk a források feldolgozása során.
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A legtöbb forrást – összesen hatot – a Történetek a Bibliából című fejezet
tartalmazza. Így érdemes a fentiekben említett koncepciónk megvalósítását ezen források
esetében is kihangsúlyozni. A hat forrásból egyet-egyet kaphat minden csoport, és a csoport
feladata, hogy minden forrásból kiemeljen egy-egy részletet, ami tetszik a tanulóknak –
Dávid megöli Góliátot, vízözön, a tenger kettéválasztása stb. Ezt kell lerajzolnia az adott
csoportnak, majd pedig bemutatni a rajzot a többieknek. A feladat másik változata lehet,
hogy a rajzolás fázisa kimarad, és a csoportoknak el kell mondaniuk a forrás által közölt
történetet a többieknek. Egy másik variáció: minden csoport keressen mesés-csodás
elemeket a saját szövegében, és ezek alapján mutassa be forrását a többi csoportnak.
Egy érdekes forrás lehet a diákok számára Hérodotosz beszámolója a balzsamozás
menetéről (27. o.). A szöveg feldolgozása során lehet a szövegre adott érzelmi reakciókról
beszélni a diákokkal, vagyis hogy mit éreztek, miközben olvasták, vagy miközben a tanár
felolvasta nekik a forrást. Hiszen ha sikerült a szöveggel valamilyen érzelmi reakciót kiváltani
a diákokból, akkor valószínűleg jobban rögzül bennük az információ.
Emellett lehetőség van arra, hogy a diákok eljátsszák vagy empatikus gyakorlatokkal
átéljék a különböző forrásokat. Erre nagyon jó példa lehet a Dávid és Góliát küzdelmét
bemutató forrás (31. o.). Ennek kapcsán az alábbi kérdéseket lehet feltenni: Félhetett-e
Dávid az óriás termetű Góliáttól? Vajon meglepődött-e Dávid, mikor egyetlen
parittyadobással legyőzte a legyőzhetetlennek hitt Góliátot? Mit érezhetett Dávid a
küzdelem után? És mit a filiszteusok? További jó példa lehet Noé és a vízözön története (29.
o.). Mit érezhetett, mit gondolhatott Noé, amikor Isten megkereste őt, és megparancsolta
neki, hogy építsen egy bárkát? Mit érezhetett Noé, amikor a földet teljesen elborította a víz,
és csak a családja meg a befogadott állatok maradtak életben a föld felszínén?
Nemcsak a szöveges, hanem a képi forrásokkal, rekonstrukciós rajzokkal is érdemes
foglalkozni, ezeket elemezni a tanóra keretében, hiszen lehetséges az is, hogy egy-egy kép
jobban leköti a diákok figyelmét, mint egy írásos forrás. Érdemes feldolgozni például a
tankönyv 12. oldalán szereplő Koponyák című rajzot, és arra keresni a választ a diákokkal,
hogy az idő előrehaladtával miben és hogyan változott az ember koponyája.
Ugyanígy érdemes elemezni Ízisz, Ozirisz és Hórusz szobrát (28. o.), és a feldolgozás
során arra a kérdésre keresni a választ, hogy milyen jellegzetességeik voltak az egyiptomi
isteneknek. Összevethetjük az egyiptomiak istenképét a mai istenképpel: Hogyan ábrázolja a
kultúránk Istent, mik a különbségek stb.? Az egyiptomi piramisokat bemutató képekre is
érdemes időt szentelni (26. o.), és arra keresni a választ, hogy vajon mennyi ideig tarthatott
egy piramis építése, vagy a diákok ismernek-e hasonló monumentális építményeket a mai
korból.
II.2.1.5. Történelmi térképek a képességfejlesztés szolgálatában
Témakörünkben a tankönyv összesen hat térképet tartalmaz. A térképek kapcsán nem
szabad elfelejteni, hogy a diákok tanulmányaik során eddig még nem találkoztak történelmi
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térképpel, így a feladatunk elsősorban az, hogy megismertessük őket a történelmi térkép
jellemzőivel, valamint azzal, hogy milyen sok információt olvashatunk le egy térképről.
A történelmi térképpel való megismerkedéshez megfelelő a tankönyv első térképe, A
Föld benépesítése című (11. o.). Először is érdemes elmondani a diákoknak, hogy mit mutat
be a térkép: azt, hogy az ember hogyan jelent meg a Föld egyes területein. Ezt követően
tisztázni kell, hogy a Földet és a kontinenseket láthatjuk a térképen. Majd magyarázzuk el,
hogy a térkép különböző színei az egyes emberfajták helyét, a térkép nyilai pedig vándorlási
irányát ábrázolják. Érdemes elmagyarázni, hogy az egyes emberfajtáknak (europid, negrid
stb.) milyen biológiai jellemzőik vannak. Ha ezeket az információkat sikerült közösen
feldolgozni, ezt követhetik a megértést, az ellenőrzést segítő kérdések: Hol jelent meg
először az ember? Melyik kontinensen jelent meg a legkésőbb az ember? Magyarországon
mikor jelent meg az ember? Sok diák szereti lerajzolni a térképet a füzetébe, így ezt is
adhatjuk házi vagy szorgalmi feladatnak.
II.2.1.6. Az NKP használata a tanítás-tanulás folyamatában
Az NKP-n több típusú digitális tananyag is található, melynek segítségével szemléletesebbé
tehetjük a történelemórákat. Témánkat tekintve az NKP különösen rövid animációkban
(maximum 1,5 perc) gazdag, hiszen összesen 19 animáció került feltöltésre. A történelem
forrásai leckéhez a részletet Thuróczy János krónikájából, az Őskori elődeink leckéhez a Föld
benépesítése és az Ötzi című animációkat ajánljuk. Az őskori kultúra leckéhez a fölösleg és a
kereskedelem, A barlangból a falvakba leckéhez az ősember kunyhója, a finoman
megmunkált szerszámok az újkőkorban, a kerek őskori szentély Törökországban és az
élelemtermelés kezdetű animációkat ajánljuk. A holdévektől a napévekig leckéhez az athéni
vízóra, Az első városok Mezopotámiában leckéhez a város, az állam és a Bábel tornya,
valamint a törvény kezdetű animációkat javasoljuk feldolgozásra. A Nílus völgyében leckéhez
a vallás, az egyiptomi piramis és a Hérodotosz leírása a múmiakészítésről, a Történetek a
Bibliából leckéhez pedig a Dávid és Góliát című animációkat ajánljuk.
Az animációk mellett rövid videókat is találhatunk az NKP-n, összesen négyet. Ebből
három a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményéből mutatja be az egyiptomi írás
kialakulását, a fáraók ábrázolását és a múmiakészítés folyamatát. Az utolsó videó pedig a
régészeti munka fázisairól, jellemzőiről szól.
Oktatóprogramok és feladatok is segítik a tananyag feldolgozását, valamint a
hatékony önálló tanulást. Az őskor történetét a Fele sem igaz! és a Kőkorszaki szakik című
oktatóprogramok segítségével lehet feldolgozni. Az ókori Kelettel kapcsolatos ismereteket a
diákok a Válaszd a jót!, az ókori Egyiptom témakörét pedig a Halottkultusz Egyiptomban és a
Nílus völgyében című oktatóprogramok és feladat dolgozza fel.
Témakörünkhöz sok interaktív térkép is kapcsolódik, amelyeket felhasználhatunk a
tanítási óra keretében. Mivel az ötödik osztályosok először találkoznak a történelem
tantárggyal és történelmi térképekkel, ezért első térképnek a különbség egy történelmi és
egy földrajzi térkép között című interaktív térképet ajánljuk feldolgozásra. Az őskor
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témakörében négy interaktív térkép található: Az ember benépesíti a Földet; A Föld
benépesítése; Őskori kovakőbányák és a kovakőből készült szerszámok elterjedése a
Dunántúlon; Fontosabb kőkori lelőhelyek Magyarországon. Az ókori Kelet témakörét pedig
három interaktív térkép dolgozza fel: Az első városok az ókori Mezopotámiában; A Nílus
völgye; Nílus völgye az ókorban és ma; Kína az ókorban.
II.2.1.7. A társadalmi szolidaritást elősegítő témák és az értékek átadásának kérdésköre
A nevelés kérdéskörének kifejtésére talán a legalkalmasabb fejezet a Történetek a Bibliából.
Érdemes a diákokkal a forrásokat úgy elemezni, hogy az erkölcs, az etika is az értelmezési
dimenziók között legyen. Vagyis a szövegek vizsgálata során próbáljunk arra kitérni, hogy az
adott forrás szerint mi a jó és mi a rossz, mi a bűn, vagy a történetekben szereplő emberek
közül ki a jó, ki a rossz, az egyes szereplők milyen hibákat követtek el. A Dávid és Góliát
történetét bemutató forrás erre kiválóan alkalmas (31. o.). Ugyanígy hasznos lehet az
özönvíz történetének kapcsán arról beszélni, hogy mi indította Istent arra, hogy vízzel
árassza el a földet, valamint azt is érdemes megkérdezni a diákoktól, hogy miért pont Noé és
családja élte túl az özönvizet.
A tankönyvben bemutatott népeket vizsgálva jól látható, hogy a vallás mennyire az
adott kultúra központi részeként értelmeződött, és mennyire a mindennapi élet szerves
része volt. A vallás szerepének kihangsúlyozására adhatjuk azt a feladatot a diákoknak, hogy
minden csoport válasszon ki egy civilizációt (Mezopotámia, Egyiptom, Izrael, Kína, India), és
keressen hozzá minél több olyan nevet, fogalmat, tárgyat, történetet stb., ami az adott
kultúra vallási életéhez kapcsolódik.
II.2.2. A Hellász földjén című fejezet főbb jellemzői és feldolgozása
Az NKP-ről letölthető normál és rugalmas tanmenetjavaslat is 11 órát jelöl meg az ókori
Hellász témakörének feldolgozásához. A normál tanmenetjavaslat 8 tanórát ajánl az új
tananyag feldolgozására, 3-at a képességfejlesztésre, összefoglalásra, gyakorlásra vagy
ellenőrzésre. A rugalmas tanmenet 6 tanórát ajánl az új tananyag feldolgozására és 5 órát a
képességfejlesztésre, összefoglalásra. Ebben az esetben is fontos megjegyezni, hogy a
történelem tantárgyat oktató pedagógus maga dönthet arról, hogy a normál vagy a rugalmas
tanmenet alapján oktatja tantárgyát.
E témakörnél is lehetőség van arra, hogy egyes tankönyvi leckék tartalmát
elhagyhassuk, a célból, hogy több idő maradjon az ismétlésre, összegzésre, vagy a diákok
képességeinek fejlesztésére. Ezért a rugalmas tanmenet szerint nem kötelező tananyag Az
olümpiai versenyek lebonyolítása kezdetű rész, illetve A tengerek ura című fejezet sem.
Lehetőség van arra is, hogy az olvasmányok feldolgozására szánt tanórákat is kihagyjuk, és
helyette másra fordítsuk az időt, például képességfejlesztésre. Az elhagyható olvasmányok a
következőek: Az ég, a tenger és az alvilág urai; Barátok és ellenségek.
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II.2.2.1. A történelmi időszemlélet fejlesztése
Ötödik évfolyamon a történelemtanítás egyik legfontosabb feladata a történelmi
időszemlélet, azon belül is a kronologikus időszemlélet kialakítása. Ez azt jelenti, hogy a
diákok el tudják helyezni a történelmi időegyenesen az eseményeket, valamint azt is, hogy
tudják, az egyes események mely évszázadban történtek. A Hellász földjén témakörnél még
az időszemlélet kialakításának fázisában vagyunk, így az alapok elsajátítását gyakoroltatni
szükséges. E témakörben négy évszám megtanulása kötelező: Kr. e. 776: az első feljegyzett
olimpia játék, Kr. e. 490: a marathóni csata, Kr. e. 480: a szalamiszi csata és Kr. e. 5. század
közepe: Athén fénykora, Periklész időszaka, Hérodotosz munkássága. E négy évszám is
lehetőséget ad a történelmi időszemlélet kialakítására. Egy összegző óra keretében adhatunk
olyan feladatot, hogy állítsák sorrendbe az évszámokat, vagy fordítva, úgy rakják sorrendbe
az évszámokat, hogy fokozatosan távolodjunk napjainktól.
Többször előfordul, hogy még 7-8. osztályos tanulók sem tudják az évszámokat
(eseményeket) a megfelelő évszázadban elhelyezni, így ezt a készséget is gyakoroltatni
érdemes. Lehetséges olyan feladatot közösen megoldani, hogy a diákok az egyes évszámokat
(Kr. 776, 490, 480) helyezzék el a hozzájuk tartozó évszázadban. Ha esetleg nem tudják
megoldani a feladatot, akkor lehetséges a villámkártyás módszer alkalmazása is, amelynek
során a papír egyik oldalára az évszámot, a másik oldalára pedig az évszázadot írjuk, és
ennek segítségével gyakoroltatjuk az évszázadok és a hozzájuk tartozó évszámok
megtanulását. Ha így már sikerült eredményeket elérnünk, akkor adhatunk a diákoknak
olyan házi feladatot, melyben az egyes évszámokat kell összepárosítani az évszázadokkal.
Természetesen ezek lehetnek olyan évszámok, amelyek nem kötelezőek, és nem kell
eseményt társítani sem hozzájuk, mert itt nem ez a lényeg, hanem a helyes időszemlélet
kialakítása.
II.2.2.2. Fogalmak, tartalmi és értelmező kulcsfogalmak tanítása
Az ókori Hellász témaköre rengeteg lehetőséget nyújt az értelmező kulcsfogalmak tanítására.
Ezek közül most a folyamatosság és változás értelmező kulcsfogalmának egy lehetséges
oktatási módját vázoljuk fel.
A tankönyvi leckékből jól kirajzolódik, hogy a görög városállamok kisebb-nagyobb
szünetekkel, de folyamatosan harcban álltak a Perzsa Birodalommal. A Kr. e. V. század elejéig
a Perzsa Birodalom volt a domináns hatalom az Égei-tenger területén, azonban a görögperzsa háborúk következtében ez a dominancia fokozatosan megváltozott, és a görög
városállamok vették át a vezető szerepet a térségben. Majd a Kr. e. IV. században a
makedónok meghódították az egymással civakodó görög városállamokat, és makedón
vezetéssel sikerült legyőzni a Perzsa Birodalmat. Ez a több évszázados konfliktus jó példa
lehet a változás és folyamatosság értelmező kulcsfogalmára. Egy projektfeladat keretében e
téma sikeresen feldolgozható. Csoportokra bontjuk az osztályt. Az egyik csoport a görög–
perzsa háborúkhoz gyűjt térképeket, festményeket, forrásokat, szövegeket. Természetesen
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akár tovább is bonthatók a csoportok, és egyikük a Kr. e. 490-es, a másik pedig a Kr. e. 480-as
perzsa támadást dolgozza fel, a harmadik csoport Nagy Sándor perzsa hadjáratához gyűjthet
anyagokat. Egy következő csoport készíthet időegyenest, a többi csoport pedig itt helyezheti
el az általa gyűjtött dokumentumokat. Természetesen a projektmunka végeztével nagyon
fontos a diákok produktumainak, munkájának pedagógiai értékelése, csak ezzel válhat
teljessé a projektfeladat elvégzése.
II.2.2.3. „Ahogyan a történészek gondolkodnak” tananyagrészek feldolgozása
A Hellász földjén című fejezetben öt olyan tananyagrész (Ahogyan a történészek
gondolkodnak) is található, amely a történelmi, a történettudományos gondolkodással
foglalkozik, s annak rejtelmeibe igyekszik beavatni a diákokat. A különböző történelmi
nézőpontokról szólnak a Gazdagok és szegények Spártában, a Történet a marathóni futóról
és A trójai háború kitörésének oka című tananyagrészek. A történelmi források használatáról
pedig a Távolugrók Olümpiában és a Themisztoklész neve a cserepeken című anyagok
referálnak.
A trójai háború kitörésének okai című tananyagrész Hérodotosz példáján mutatja be
azt, hogy egy történész hogyan gondolkozik, hogyan elemez és mutat be egy-egy történelmi
eseményt. A történészekre jellemző, hogy folyamatokban gondolkodnak, így Hérodotosz is,
aki a trójai háborút Európa és Ázsia küzdelmének egy állomásaként értelmezte. Vagyis már
itt, Hérodotosz esetében is megjelenik a folyamatosság és változás értelmező kulcsfogalma.
Hérodotosz a görög–perzsa háborúkat feldolgozó könyvében Helené elrablásakor nem is
említi Aphroditét, aki Homérosz történetében hangsúlyos szerepet tölt be. Ebben az esetben
a történeti hagyomány és a történettudomány közötti különbségek kerülnek előtérbe. E
tananyagok tanítása során szükséges erre felhívni a diákok figyelmét. Ebben segít a
tananyagrészhez tartozó tankönyvi kérdés is, „Miben különbözik Hérodotosz magyarázata
Homéroszétól?”
II.2.2.4. Történetmesélés és forráselemzés a képességfejlesztés szolgálatában
A történelem tantárgy megszerettetésének egyik eleme mesés történetek feldolgozása lehet
a tanóra keretében. Leginkább azért, mert az ilyen mesés, csodás elemekkel átszőtt
történetek közel állnak a gyermekek gondolkodásához, valamint azért is, mert ezek a
történetek megkönnyítik a sokszor „száraznak” tekintett történelem megkedvelését. E célból
a Hellász földjén című fejezet Miről mesélnek az ókori görög mítoszok? leckéje sok ókori
görög történetet tartalmaz, s ezeket érdemes is felhasználni a tanulás-tanítás folyamata
során.
A tankönyv 38. és 39. oldalán szereplő források a Minótauroszról és arról, hogyan
sikerült Thészeusznak megölnie a bikafejű szörnyet, jó példák a mesés történetekre. A két
tankönyvi forrás elolvasása után a szöveg feldolgozása gyanánt el lehet játszani a „Milyen
érzés az, amikor…? című játékot, amely valójában egyszerű empátiagyakorlat. A játék során
először meg kell teremteni azt a „légkört”, történelmi helyzetet, amelyet a diákok át tudnak
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érezni, amelybe bele tudnak helyezkedni. Ezért először szükséges elolvasni a két forrást.
Lehetőleg ne a tanár olvassa fel azokat, hanem egy-egy diák, de akár egy-egy csoport is
elolvashatja magának. Ez valószínűleg nem elég ahhoz, hogy a diákok átérezzék a szituációt,
a feladat sikeréhez szükséges a tanár is. Meg kell beszélni, hogy ki volt Minótaurosz, hogyan
nézett ki, mi a labirintus, és hogyan került oda Minótaurosz, ki volt Thészeusz és Ariadné.
Ezek után valószínűleg az osztályban mindenki bele tudja önmagát helyezni a történelmi
eseménybe. Ezt követően alkossunk három csoportot. Minden csoport kiválaszt egy-egy
diákot, akik a történetek szereplőit – Minótaurosz, Thészeusz, Ariadné – képviselik. A tanár
megkérdezheti: Milyen érzés olyan szörnynek lenni, akitől mindenki fél? Milyen érzés
labirintusban élni? Milyen érzés megélni azt, hogy az athéni ifjakat oda kell adni a
Minótaurosznak? Milyen érzés egy olyan helyen királynőnek lenni, ahol a Minótaurosz él?
stb. A kérdésekre válaszolva pedig a csoportok tagjai a történelmi szereplők mögé állva
kimondhatják, hogy mit éreznek.
A játékos feldolgozást követően érdemes elolvasni a mítoszhoz kapcsolódó szöveget
(szintén a 39. oldalon található), és megbeszélni, hogy ez a mítosz nem történt meg,
ugyanakkor mesés elemek segítségével bemutatja az athéni és a krétai nép közötti viszályt,
harcokat, amelynek során az athéniak végül legyőzték a krétaiakat. Érdemes azt is
kihangsúlyozni, hogy a krétai palota falain találtak olyan festményeket, melyeken bikákat
áldoztak fel, és valószínűleg ez az elem lehetett a mítosz egyik alapja.
II.2.2.5. Történelmi térképek a képességfejlesztés szolgálatában
A történelmi térképek helyes értelmezése és használata is a történelemről való tudás
tartóoszlopai közé tartozik. A történelemtanulás e szakaszában az a cél, hogy a diákok
megszeressék és megismerjék a történelmi térképeket. Ennek megfelelően a Hellász földjén
című fejezet is sok történelmi térképet tartalmaz.
A tankönyv 38. oldalán található A mítoszok helyszínei című térkép segít abban, hogy
a diákok a földrajzi térben el tudják helyezni az ókori Hellászt. A térkép közös feldolgozása –
frontális oktatás – során hívjuk fel a figyelmet arra, hogy amikor térképeket elemzünk, akkor
mindig a térkép címével kezdjük az elemzést, s csak azt követően vizsgáljuk meg, hogy mit
ábrázol, és milyen információt nyújt számunkra. Ebben a kezdeti fázisban szükséges
elmondani, hogy az ókori Hellász a Balkán-félszigeten terül el, az Égei- és a Jón-tenger fogja
közre. Az Olümposz a legmagasabb hegycsúcsa, ahol a mítoszok szerint az istenek laktak, a
piros pontok pedig a fontosabb városállamokat jelölik a térképen. Ezt követően feltehetünk
olyan kérdéseket, hogy hol található például Trója városa, vagy hol található az Égei-tenger.
Ezek az információk olyan típusú adatok, amelyeket explicite tartalmaz a térkép, hiszen oda
van írva, azonban már az ilyen egyszerű információkat adó térképek is rejtenek olyan
tényeket, amelyeket a diákok következtetéssel ki tudnak találni. Például megkérdezhetjük,
hogy vajon a hajózás, a tengeri kereskedelem fontos lehetett-e a görögök számára. Lehet,
hogy nagyon fragmentáltnak tűnik e módszer, azonban nem szabad elfelejteni, hogy a diákok
még csak ebben az évben találkoztak történelmi térképpel.
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A 60. oldalon található Nagy Sándor hódításai című térkép már egy fokkal
bonyolultabb, mint az előző, hiszen egy folyamatot bemutató történelmi térképről van szó. A
térkép elemzése során megkérdezhetjük a diákoktól: vajon a térkép piros nyilai mit
mutatnak?, vagy melyik területek elfoglalása történt először és melyik utoljára? E kérdések
megbeszélése azért is fontos a történelemtanítás és -tanulás szempontjából, mert a diákok
láthatják, hogy a történelmi események nem statikusak, hanem változó, mozgó folyamatok,
s akár már egy folyamatot bemutató történelmi térkép segítségével is meg lehet tanítani a
történelmi változás értelmező kulcsfogalmát. A térkép explicit tartalmain túl tanári
segítséggel tovább elemezhetjük a térkép implicit információit. Ennek kapcsán olyan
feladatot is adhatunk a diákoknak, hogy próbálják meg beleélni magukat egy makedón
katona helyzetébe. Vajon mit érezhettek a katonák, amikor távol hazájuktól a messzi India
határán harcoltak olyan népekkel, akiket azelőtt soha nem láttak és nem is hallottak róluk?
Vajon szívesen harcoltak, vagy csak kényszerből? Az ilyen és ehhez hasonló kérdések
fejlesztik a diákok beleélő képességét.
II.2.2.6. Az NKP használata a tanítás-tanulás folyamatában
Az NKP-n található digitális tananyagok nagymértékben tudnak segíteni abban, hogy a
történelemórákat változatosabbá tegyük, és abban is, hogy a diákok digitális kompetenciáit
fejlesszük. Meg kell említenünk, hogy bár a diákok digitális kompetenciáinak fejlesztése
triviálisnak és sokszor egyértelműnek tűnhet, nem szabad elfelejteni, hogy a gyerekek egy
része – leginkább a hátrányos helyzetűek – csak az iskolában rendelkeznek internethozzáféréssel. Emiatt elkerülhetetlen, hogy a tanórákat interaktívvá tegyük, és fejlesszük a
diákok digitális kompetenciáit. Ahogy említettük, nagyon sok digitális tananyag készült az
ókori Hellász témaköréhez, azonban e helyen közülük hármat mutatunk be, és külön
kitérünk arra, hogy milyen tanóratípus keretében érdemes ezeket használni.
A Hellász földjén témakör tárgyalását az új ismereteket feldolgozó tanóra keretében
Az ókori Hellász videóval érdemes megkezdeni, mert ez a digitális tananyag nagyvonalakban
bemutatja, hogy e fejezet során milyen témákkal fogunk foglalkozni.
A Hellász földjén témakörben az OFI munkatársai sok interaktív térképet készítettek,
és ezek közül az egyik legjobb a Görög–perzsa háborúk, Kr. e. 500–479 című digitális
tananyag. Ez az interaktív térkép többféleképpen is felhasználható, akár új ismereteket
feldolgozó tanóra, akár tudást elmélyítő, akár képességfejlesztő, akár ismétlő, összegző
tanóra keretében. Most csak egy lehetséges alternatívát mutatunk be, az új ismereteket
feldolgozó tanórára koncentrálva. A térképen meg lehet mutatni a jelentősebb görög
városállamokat, így először ezt javasoljuk. Ha ezt elvégeztük az osztállyal, akkor a
jelentősebb városok elhelyezkedését begyakoroltathatjuk a térkép által ajánlott feladattal.
Ezt követően elindíthatjuk a térképi animációt, amely a perzsa hadsereg támadásait, a
perzsák útvonalát és a jelentősebb csaták helyszínét és időpontját is tartalmazza. Végül
pedig a marathóni, a thermopülai, a szalamiszi és a plataiai csata lefolyását, a szembenálló
felek harci mozgását is bemutathatjuk a diákok számára.
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A tudást elmélyítő, gyakoroltató, illetve képességfejlesztő vagy ismétlő-összegző
tanórához ajánlható a „Görögre pörögve” kezdetű oktatóprogram, mely hat feladat
keretében igyekszik a megtanult ismereteket rögzíteni, illetve az azokhoz kapcsolódó
képességeket fejleszteni. Nagyon fontos, hogy az oktatóprogram tartalmazza a helyes
megoldásokat is, így a diákok ellenőrizni tudják tudásukat – emiatt az oktatóprogram akár
önálló tanulásra is alkalmas.
II.2.2.7. A társadalmi szolidaritást elősegítő témák és az értékek átadásának kérdésköre
A Hellász földjén című fejezet sok lehetőséget nyújt arra, hogy felhívjuk a diákok figyelmét az
értékek átadásának kérdéskörére, valamint arra is, hogy lássák: a mai kor emberének élete, a
modern társadalmak milyen sok szálon kapcsolódnak az ókori Hellászhoz.
Képességfejlesztő vagy tudást elmélyítő, esetleg ismétlő, összegző tanóra keretében
például lehet olyan feladatot adni a diákoknak, amely az előbbiek során említett ezer szálon
való kapcsolódásra hívja fel a figyelmet. Két vagy három csoportot alkotva a tanulók
felírhatnak egy papírlapra olyan fogalmakat, eszközöket, eseményeket, értékeket, amelyek
az ókori Hellászhoz kapcsolódnak, de még ma is sokat jelentenek számunkra. Az alábbiakról
lehet szó: demokrácia, szavazás, labirintus, olimpia, jósok, gyógyítók, orvosi eskü, lakoma,
színház stb. A játékban az a csapat nyer, amelyik a legtöbb fogalmat tudja felsorolni. A
pedagógiai értékelés során érdemes mindegyik csoportot jutalmazni, azért is, hogy
megelőzzük a csoportok közötti konfliktusok kialakulását.
A vitakultúra fejlesztése, mások érveinek, értékeinek elfogadása, tolerálása a
történelemtanítás fontos célkitűzései közé tartozik, s e cél implementációjára az ókori
Hellász fejezet is sok lehetőséget kínál. Lehet például vitát szervezni arról, hogy a diákok hol
éltek volna szívesebben: Athénben vagy Spártában. Ezt akár úgy is megvalósíthatjuk, hogy az
osztályt három csoportra bontjuk, az egyik csoport egyik tagja a spártai élet, míg a másik
csoport egyik tagjai az athéni élet mellett érvel, majd a harmadik, független csoport dönt
arról, hogy mely érvek győzték meg leginkább. A diákok három menetben vitáznak két-két
percig. E játék során leginkább két diák aktív – akik érvelnek –, a többiek passzívak. A
diákokat ugyanakkor aktívvá tehetjük azzal, hogy a menetek között szüneteket tartunk, és
lehetőséget adunk a fel nem szólaló diákoknak arra, hogy felkészítsék vagy ötleteket adjanak
a vitában szereplő diáktársuknak. E metódussal vitát lehet szervezni akár arról is, hogy a
görög poliszok behódoljanak-e vagy sem II. Philipposznak.
II.2.3. Várostól a birodalomig – Az ókori Róma témakörének főbb jellemzői és feldolgozása
Az NKP-n megtalálható normál és rugalmas tanmenetjavaslat 16 órát javasol az ókori Róma
témakörének áttekintéséhez. A normál tanmenetjavaslat 12 órát ajánl az új tananyag
feldolgozáshoz és 4-et a képességfejlesztő órákhoz, a rugalmas tanmenetjavaslat pedig 9
órát ajánl az új tananyag feldolgozásához és 7-et a képességfejlesztő, ellenőrző órákhoz.
Természetesen a pedagógusok a tanmenetjavaslatokat a helyi igényeknek, a diákok
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jellemzőinek és az iskola történelemtanítási hagyományainak megfelelően átalakíthatják, s a
történelmet tanító pedagógus, illetve a szakmai munkaközösség dönthet arról, hogy a
normál vagy a rugalmas tanmenetjavaslat irányelvei alapján dolgozik.
Fontos megemlíteni, hogy a kerettanterv lehetőséget ad arra, hogy egyes tankönyvi
leckék tartalmát a tanár elhagyja, hogy több időt fordíthasson a legfontosabb ismeretek
feldolgozására vagy a diákok képességeinek fejlesztésére. A rugalmas tanmenet ezekre a
nem kötelezőként kezelhető tankönyvi részekre is ajánlásokat tesz. Az ókori Róma esetében
ezek a következő tananyagrészek: A harmadik pun háború, Őrült és bölcs császárok.
Ugyanakkor lehetőségünk van lazítani a normál tanmenet „feszességén” is azzal, hogy az
olvasmányok feldolgozására szánt órát ismétlésre, a diákok képességeinek fejlesztésére,
vagy egyéb pedagógiai tevékenységre fordítsuk. Ezek az alábbi tankönyvi részek lehetnek:
Tábori élet a római hadseregben; Bérházak, villák és lakóik; Oktatás az ókori Rómában.
II.2.3.1. A történelmi időszemlélet fejlesztése
5-6. osztályban alapozhatjuk meg a történeti időszemlélet kialakulását. Valószínűleg nem kell
érvelni amellett, hogy ez mennyire fontos, és hogy e nélkül el sem képzelhető a történelmi
gondolkodásmód kialakítása, fejlesztése. A kerettanterv az évszámok mennyiségét tekintve
„a kevesebb több” elvét követi. Ennek alapján az újgenerációs tankönyv sem követel a
diákoktól sok évszámot (lásd Időrendi táblázat, 177. o.), sőt több esetben a tanulók
túlterhelésének elkerülése miatt a tankönyv nem említi meg az esemény pontos dátumát,
hanem csak azt, hogy melyik évszázad melyik felében történt meg. Ilyen például a Spartacusfelkelés, amelynek évszáma nem szerepel a tankönyv szövegében, s a diák csak annyit tudhat
meg, hogy ez valamikor a Kr. e. 1. század első felében történt.
A tanítás során érdemes figyelni arra, hogy a diákok a maguk történetiségében lássák
az eseményeket, valamint arra is hangsúlyt kell fektetni, hogy az évszámok megtanulása
lehetővé teszi a párhuzamosságok és a történelmi metszéspontok észrevételét az egyes
népek történetében. Erre tökéletes példa lehet az ókori Hellász és Róma története. Kr. e.
776-ban rendezték az első feljegyzett olimpiai játékokat, 23 évvel később pedig
megalapították Róma városát, majd hatszáz év múltán a római uralom kiterjedt a görög
városállamokra is, s innentől kezdve a görög kultúra erőteljesen hatott a római civilizációra.
A periodizáció, a korszakolás megtanítása is nagyon fontos a történeti időszemlélet
kialakítása során, vagyis az, hogy a diákok lássák a történelmi változás és folyamatosság
jelenségét is. Ezek fontos értelmező kulcsfogalmak a történelmi ismeretszerzés
képességének fejlesztése folyamatában. Ötödik osztályban természetesen elég, ha a diákok
el tudják különíteni a királyság, a köztársaság és a császárság korát, valamint nagyvonalakban
tudják azt, hogy az egyes korszakoknak milyen jellemzői voltak, pl. a köztársaság korában
hány vezetője volt Rómának a királyság korával szemben. Természetesen más korszakokat
nem kell ismerniük a diákoknak, így nem kell tudniuk, hogy mikor volt a principátus vagy a
dominatus kora.
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II.2.3.2. Fogalmak, tartalmi és értelmező kulcsfogalmak tanítása
Az újgenerációs tankönyvek egyik nagy szakmai újdonsága, hogy a történelemtanítás és tanulás folyamatának központi elemévé teszi és megkülönbözteti egymástól a tartalmi és az
értelmező kulcsfogalmakat. Tartalmi kulcsfogalmaknak tekintjük az olyan történelmi
fogalmakat, amelyek nélkül nem tudunk megérteni egy adott korszakot, illetve annak
történeti eseményeit, s nem tudunk beszélni ezekről. Ilyen tartalmi kulcsfogalmak az ókori
Róma esetében a királyság, a császárság, az egyeduralom, a légió stb. Az értelmező
kulcsfogalmak olyan fogalmak, kifejezések, amelyek abban segítenek, hogy a tartalmi
kulcsfogalmak közötti összefüggéseket meglássuk. Vagyis az értelmező kulcsfogalom azt
szolgálja, hogy a történelemtanítás meghaladja a nevek, évszámok „mechanikus
bemagolását”, s ezen túl ennek segítségével képesek legyünk a gondolkodás fejlesztésére.
Ugyanakkor az értelmező kulcsfogalmak történettudományos szempontból szakmai
többletet nyújtanak a tanítási-tanulási folyamat során. Az értelmező kulcsfogalmak közé
tartozik a változás és folyamatosság azonosítása, a történelmi idő megértése, az okok és
következmények felismerése, a jelentőség azonosítása, a történelmi interpretáció és a
történelmi forrás. Vegyünk egy példát az értelmező kulcsfogalom felhasználására:
Ha az ókori Róma témakör tanításának végére értünk, akkor egy összefoglaló óra
keretében lehet azt elemezni, hogyan jelent meg a tanultakban a változás és folyamatosság
értelmező kulcsfogalma. A tanulókat három csoportra bontva (mindegyik csoport az ókori
Róma egy-egy korszakával foglalkozik) megvizsgálható, összehasonlítható, hogy milyen
neveket, évszámokat, fogalmakat – vagyis tartalmi kulcsfogalmakat – tanultak a diákok a
királyság, a köztársaság és a császárság korából. Már ez is segíthet abban, hogy a diákok
lássák a változás és folyamatosság kérdéskörét az ókori Róma esetében. Tudatosíthatják,
hogy a konfliktusok, a történetek, a személyek mindig változnak, azonban a központi téma –
Róma – állandó. Illetve ugyanezen értelmező kulcsfogalmat be lehet mutatni akár
drámapedagógiai eszközökkel is. Például minden csoport válasszon ki egy-egy olyan
konfliktust a római történelem korszakaiból, amelyet tipikusnak tart – akár tanári segítséggel
–, és azt mutassa be, játssza el a többieknek! A királyság korából választható az utolsó római
király elűzésének története, a köztársaság korából a Spartacus-felkelés, a császárság korából
Róma harca a barbárokkal. Természetesen ezek csak példák, és a tankönyv rengeteg
lehetőséget, történetet kínál az ilyen jellegű drámapedagógiai feldolgozásra.
II.2.3.3. „Ahogyan a történészek gondolkodnak” tananyagrészek feldolgozása
Az értelmező kulcsfogalmak tanításában segítenek az Ahogyan a történészek gondolkodnak
kezdetű rövid tankönyvi részek. Az ókori Rómával foglalkozó témakörben kilenc ilyen
tananyagrész is található (68., 70., 77., 80., 85., 92., 95., 99., 101. oldalak). Itt most csak a 85.
oldal tananyagrészének egy lehetséges feldolgozását mutatjuk be. E tananyagrész a
történelmi forrás értelmező kulcsfogalmával foglalkozik. A szöveg arra hívja fel a figyelmet,
hogy a történelmi vizsgálódás során a történészek gyakran szembesülnek azzal a
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problémával, hogy kevés a rendelkezésre álló szöveges forrás, ami megnehezíti egy korszak
megismerését, megértését. Ezért sokszor régi épületek feliratait, képeit vizsgálják meg, hogy
új információkat nyerjenek. Például az ókori Róma esetében a diadalívek képei és a
Pantheon feliratai is rengeteg olyan adattal szolgáltak, amelyeket más forrásokból nem
lehetett megismerni. A diákok tehát megtanulhatják, hogy a történelmi források lehetnek
akár épületek és festmények is. E nyomvonalon haladva tanári irányítással meg lehet
vizsgálni egy-egy tankönyvben szereplő képet, ábrát. Például a tankönyv 74. oldalán lévő
ábra egy római legionáriust, a 102. oldalon szereplő kép pedig egy nomád lovast mutat be. E
két kép segítségével már összehasonlítható, hogy a rómaiak és a nomádok milyen
fegyverekkel, milyen stratégiával harcoltak. A képek elemzésére azért is érdemes időt
fordítani, mert ennek során a pedagógiai folyamatban kódváltás történik, vagyis a diákok
vizuális forrásból szöveget készítenek – először még tanári segítséggel, későbbi tanulmányaik
során pedig már akár önállóan is.
II.2.3.4. Történetmesélés és forráselemzés a képességfejlesztés szolgálatában
A történelem tantárgy megszerettetésében nagy szerepük van a meséknek, mondáknak,
vagyis az elbeszélő jellegű történelmi olvasmányoknak, azaz a történeti hagyománynak.
Leginkább azért, mert az ilyen jellegű történetek lehetnek azok, amelyek legjobban
illeszkednek az 5-6. osztályos gyerekek képzeletvilágához. Az újgenerációs
történelemtankönyv ókori Rómával foglalkozó fejezete (is) nagymértékben épít ezen életkori
sajátosságra, és kiemelten él a történeti hagyomány feldolgozásával. Különösen Róma korai
történelmével kapcsolatban jelenik meg és válik hangsúlyossá a történeti hagyomány
szerepe a történelemtanulás folyamatában (lásd Az anyafarkas táplálta kisfiúk, 66. o.;
Mucius Scaevola története, 68.o.; Didó és Aeneas története, 69. o.). Azonban fontos
hangsúlyozni a tanítás-tanulás folyamata során, hogy ezek a történetek mesés elemekkel
átszőtt mondák, vagyis az események nem pontosan így történtek meg, csak későbbi korok
emberei kreálták őket, hogy városuk – jelen esetben Róma – szerepét kiemeljék. Fel kell
hívni a diákok figyelmét arra, hogy a történeti hagyomány rendelkezik igazságtartalommal,
de nagyon valószínű, hogy ezek az események nem teljesen valósak. A tankönyvben a
történetek bemutatása során megfogalmazott kérdések pont erre hívják fel a figyelmet.
Például Didó és Aeneas története utáni kérdések és magyarázatok is utalnak a történeti
hagyomány jellegzetességére: Fogalmazd meg, hogy a monda szerint miért volt ellenséges
egymással a két állam!;Kit tesz felelőssé a történet a gyűlölködésért? Ne feledd, ezt a
történetet a rómaiak mesélték így! Mik voltak a pun háború valós okai? (69. o.)
A történeti hagyomány e mesés, kitalált elemeire felhívhatjuk a diákok figyelmét akár
úgy is, hogy a Történetek Róma alapításáról és harcairól szóló fejezet két történetét, Az
anyafarkas táplálta kisfiúk (66. o.) és a Mucius Scaevola (68. o.) olvasmányát párhuzamos
csoportmunkában dolgoztatjuk fel a diákokkal. Az elemzés során azt kell megkeresniük a
tanulóknak, hogy melyek a mesés elemek a történetekben, melyek azok, amelyek biztosan
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nem eshettek meg, és választ kell találniuk arra, hogy miért találhattak ki ilyen csodás
történeteket.
A tankönyv szerzői az ókori Rómát bemutató témakörben koncepciózusan először
csak a történeti hagyomány, a történeti örökség köréből származó mondákat illesztettek be
a leckékbe, majd fokozatosan fordultak olyan szemelvények felé, melyek már alkalmasak
arra, hogy a történettudomány logikájával is feldolgozhatók legyenek, persze iskolai szinten.
A szerzők ezzel is arra igyekeztek felhívni a figyelmet, hogy ahogyan a diákok haladnak előre
tanulmányaikban, úgy van lehetőség felhasználni a történettudományos gondolkodást a
források elemzésekor, s igyekeztek úgy szerkeszteni a tankönyvet, hogy a tanulók már 5.
osztályban eljussanak a történetmeséléstől a forráselemzésig.
A Julius Caesar átlépi a Rubicon folyót című Plutarkhosz-forrás (76. o.) felkínálja a
történészi gondolkodás egyik építőkövének – az egymástól eltérő interpretációk
összehasonlítása – felismerését, gyakorlását. Érdemes összehasonlítani és a diákokkal
közösen megkeresni a választ arra, mi a különbség aközött, hogy Caesar azt mondja a
Rubicon folyó átlépésekor: „Vessük el a kockát”, ahogyan Plutarkhosz írta, vagy hogy „A
kocka el van vetve”, ahogyan Suetonius írta. A plutarkhoszi interpretáció aktív igét használ,
vagyis a kezdeményező maga Caesar, míg Suetonius passzív igével operál, vagyis mintha a
döntés kikerült volna Caesar kezéből, és inkább a körülmények döntöttek volna helyette,
vagy maguk az istenek.
II.2.3.5. Történelmi térképek a képességfejlesztés szolgálatában
Az ókori Róma témakörében tankönyvünk nyolc térképet tartalmaz, így nagyon sok
lehetőségünk van a tanulók történelmi térképekkel kapcsolatos képességeinek fejlesztésére.
A nyolc térkép közül hat statikus állapotot mutat be (Itália térképe, A Római Birodalom
úthálózata stb.), kettő pedig történelmi folyamatokat ismertet. Habár ez utóbbi kategóriából
kevesebb található fejezetünkben, most mégis elsősorban ezek elemzésével foglalkozunk.
Egyrészt mert a folyamatokat, változásokat bemutató térképek a tanulók számára
érdekesebbek lehetnek, mint az olyan típusúak, amelyek „csak” egy történelmi helyzet vagy
időszak pillanatfelvételei, másrészt, mert e térképek segítségével a történelmi változás
kulcsfogalmát is be tudjuk mutatni. A két történelmi folyamatot ábrázoló térkép a Róma
terjeszkedése (69. o.) és a Római Birodalom Julius Caesar idején (75. o.) című térképek.
A római hódításokat bemutató térkép (69. o.) egy lehetséges feldolgozása szerint
először érdemes tisztázni a tanulókkal, hogy pontosan milyen eseményről beszélünk – Róma
városának hódításairól –, majd ezt követően szükséges annak megbeszélése, hogy melyik
földrajzi térről szól a térkép – a Földközi-tenger középső része, Appennini-félsziget, illetve a
mellette található fontosabb szigetek, valamint Afrika északi része. Érdemes a tanárnak azt is
közölnie a tanulókkal, hogy mikor ért véget az első pun háború, hiszen a jelmagyarázatban ez
az egyetlen esemény, amelyhez nincs kötve évszám. Ha ezeket megbeszéltük, kérjük meg a
tanulókat, hogy mondják el, milyen és mekkora területeket birtokolt Róma a
jelmagyarázatban található egyes időpontokban. Ha az évszámok végére értünk, adjuk
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feladatul a diákoknak, hogy próbálják meg összegezni, mit láttak a térképen, és beszámolni
arról, hogy a látott történelmi változásnak mi lett az eredménye.
A Római Birodalom Julius Caesar idején című térkép (75. o.) feldolgozása történhet
csoportmunkával is. Az első csoport gyűjtse össze azokat a területeket, provinciákat,
amelyek Rómához tartoztak Julius Caesar színre lépésekor. A második csoport keressse meg
azokat a területeket, amelyeket Caesar elfoglalt. A harmadik csoport azokat területeket
nevezze meg, ahova Caesar hadjáratot vezetett. Úgy tűnhet, hogy ez utóbbi két kategória
teljesen fedi egymást, azonban ne feledjük el – és erről a térkép is referál –, hogy Caesar
Rómát is megszerezte magának.
A Római Birodalom úthálózata című térkép (87. o.) nem történelmi változást, hanem
egy statikus állapotot mutat be, de feldolgozása ötletesen is megoldható. Erre ajánl fel egy
lehetőséget a térképhez tartozó kérdéssor: Hogyan lehet eljutni a birodalom egyik városából
a másikba? Milyen utak segítségével? Milyen városokat, folyókat, tengereket érintenél
utazás közben? Szárazföldön vagy tengeren utaznál? Ezeknek melyek lehetnek az előnyei és
hátrányai?
II.2.3.6. Az NKP használata a történelem tantárgy tanulása során
Az ókori Róma témakörében az NKP portálon több olyan digitális tananyag is található,
amelyek segítségével interaktívabbá, érdekesebbé tehető a történelemtanítás folyamata.
Témakörünkhöz kapcsolódóan összesen 20 rövid videó érhető el az oldalon. A rövid
videók jellemzője, hogy nemcsak politikatörténeti, hanem társadalomtörténeti, régészeti,
vallási és mondai témákat is feldolgoznak. Ennek megfelelően videót tekinthetünk meg Dido
és Aeneas, Romulus és Remus és Mucius Scaevola történetéről, Hannibál harci elefántjairól,
arról, hogy Julius Caesar mit gondolt Nagy Sándorról. Találunk videót az actiumi csatáról,
Augustus tetteiről, Caligula és Nero császárról, Attiláról, a napkeleti bölcsekről, Jézus
tanításairól, a szent lándzsáról, Pál apostol szeretethimnuszáról, a római emeletes
bérházakról, Rómáról, a világvárosról, a római közigazgatásról, az aquincumi katonai
amfiteátrumról, a Seuso-kincsekről és a Brigetióban zajló római kori régészeti kutatásokról is.
Emellett animációk készültek a Colosseumról, a római hadseregről és a kereszténységről
mint világvallásról.
Témakörünkhöz két oktatóprogram is tartozik. A Rakd helyre jól használható egy
összefoglaló tanóra során, hiszen kérdései az egész ókori Róma témakörét érintik. A
Provinciák régen és ma kezdetű program a tanulók történelmi térképekhez kapcsolódó
képességeit fejleszti. Emellett tíz interaktív térkép is kötődik a témánkhoz: Itália térképe;
Róma terjeszkedése; Pannónia a római korban; Pannónia a Kr. u. I–IV. században; A
kettéosztott birodalom; A kereszténység elterjedése az I–V. században; A Római Birodalom
úthálózata; A Római Birodalom legnagyobb kiterjedése és a mai országok területe; A Római
Birodalom a császárkorban; A Római Birodalom a császárkorban (Kr. u. I–IV. század).
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II.2.3.7. A társadalmi szolidaritást elősegítő témák és az értékek átadásának kérdésköre
Mivel az ókori Róma eseményei közel kétezer évvel ezelőtt történtek, azt hihetnénk, hogy e
nagy időtávlat megnehezítheti feladatunkat. E témakör azonban sok lehetőségeket kínál
arra, hogy a nevelés, az értékek átadásának problémái és a társadalmi szolidaritást elősegítő
kérdések is megjelenjenek. Vegyük például a kultúrák találkozásának kérdéskörét. Mivel
Róma sikeresen meghódította a mediterráneumot, ezért sok különböző kultúrájú néppel
érintkezett, és a kultúrák kölcsönösen hatottak egymásra. Például a 89. oldalon található
Horatius-idézet jól mutatja be azt, hogy habár a „durva rómaiak” legyőzték a görög
városállamokat, a görög kultúra, a görög nyelv és művészet a rómaiakat győzte le azáltal,
hogy szervesen beépült a római kultúrába. E példa segítségével felhívhatjuk a diákok
figyelmét arra, hogy a különböző kultúrák találkozása járhat komoly konfliktusokkal – például
háborúkkal –, azonban az eltérő kultúrák hatnak egymásra, és ebből a kölcsönhatásból nagy
kulturális teljesítmények is születhetnek – és születnek is.
E kérdéskörben például lehet azt is vizsgálni, hogy az ókori rómaiak mit hagytak ránk,
vagy azt is, hogy milyen római kori emlékeket őrzünk mi, magyarok. E feladat ismétlő vagy
képességfejlesztő óra keretében is elvégezhető, akár egy szóforgó segítségével, s ezen
keresztül fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy a római kultúra milyen sokat adott és
mennyire szerves része a mai Európának, a mai Magyarországnak is (pl. latin nyelv, utak,
amfiteátrumok, vízvezetékek).
A kereszténység kialakulása és elterjedése lehet a másik téma, amely kiválóan
alkalmas a társadalmi szolidaritás témájának beemelésére, illetve az értékek átadására.
Dramatikus eszközök segítségével bemutathatjuk egy-egy vértanú életét és halálát, ezen
keresztül pedig fel lehet hívni a figyelmet az egyén és társadalom, illetve a társadalmi
kisebbség (jelen esetben a korai keresztények) és a társadalmi többség (a rómaiak) között
megbúvó feszültségekre. Arra is reflektálhatunk, hogy a társadalom működése
szempontjából mennyire hasznos, ha a kisebbség és a többség között béke honol, és
harmóniába tudnak élni egymással. Ezzel akár kihangsúlyozhatjuk azt is, hogy a sokszínűség,
a különbözőség nem feltétlenül rossz, sőt, ellenkezőleg, a különbségek képesek egy nagy,
működő egésszé összeállni.
Az ókori Róma témakörének nevelési célzattal való felhasználása megoldható, akár a
metaforatechnika segítségével is: a Római Birodalom mint az Európai Unió elődje. Egy tanóra
keretében ez megoldható úgy is, hogy a tanár egy rövid előadást tart az Európai Unió
alapvető jellemzőiről: hol van a székhelye, van-e közös nyelv, mi a közös pénznem stb. A
diákok pedig szóforgó segítségével igyekeznek megtalálni ezeket a hasonló jellemzőket a
Római Birodalom esetén is.
II.2.4. A középkor ezer éve című fejezet főbb jellemzői és feldolgozása
A normál és a rugalmas tanmenetjavaslat is 15 órát ajánl a Középkor ezer éve című témakör
feldolgozásához. A normál tanmenet az új tananyag feldolgozására 9, a képességfejlesztésre,
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gyakorlásra, ellenőrzésre 6 órát, míg a rugalmas tanmenet ugyanezen feladatokra 8, illetve 7
tanórát javasol. A tanmenet feszességét oldhatjuk azzal, hogy az olvasmányokat elhagyjuk,
így A román és gótikus stílus, valamint a Középkori ostromgépek című tananyagrészeket, és
helyettük képességeket fejlesztünk, vagy ismétlésre, gyakorlásra fordítjuk a tanórát.
II.2.4.1. A történelmi időszemlélet fejlesztése
476-tal, a Nyugatrómai Birodalom bukásával véget ér az ókor, és új történelmi korszak, a
középkor kezdődik, amely tart valamivel több, mint ezer évig, Amerika felfedezéséig (1492).
Érdemes felhívni a figyelmet erre a periodizációra, és ezt gyakoroltatni a diákokkal. Például
felsorolunk évszámokat az ókorból és a középkorból, összekeverve. A diákok feladata, hogy
csoportosítsák az évszámokat: melyik évszám melyik korhoz tartozik. Az évszámok lehetnek
a következők: Kr. e. 480, Kr. u. 800, Kr. u. 1, 622. Ha ezt sikerült begyakoroltatni a diákokkal,
akkor nehezíthetjük a feladatot, az évszámok közé évszázadokat téve (pl. Kr. e. 5. század). Az
előbbiek mind a tanmenet szerint kötelező évszámok, azonban a gyakorlás végett
kiválogathatunk tetszőleges dátumokat is. Ha már ez is jól megy a diákoknak, akkor annyival
bonyolíthatjuk a feladatot, hogy most nem évszámokat, hanem történelmi eseményeket
adunk meg, és ezek közül kell kiválasztani, hogy melyik esemény történt az ókorban és
melyik a középkorban. Az események lehetnek: marathóni csata, Mohamed Mekkából
Medinába költözik, Nagy Károly császárra koronázása, Julius Caesar meggyilkolása stb.
Ahogy az előző fejezetekben, úgy ebben a témakörben is lehet használni
villámkártyákat a kötelező évszámok megtanulására: a kártya egyik oldalán az évszám, a
másik oldalán pedig a történelmi esemény van. Ha úgy érezzük, hogy a diákok periodizációs
készsége még fejlesztésre szorul, mert például nem tudják elhelyezni helyesen az
évszámokat az évszázadokban, ismét bátran fordulhatunk a villámkártyás módszerhez: a
kártya egyik oldalán az évszám szerepeljen, a másik oldalán pedig az évszázad. Ha ezt a
diákok már megtanulták, akkor az évszámok kicserélhetők eseményre is (pl. Gutenberg
tevékenysége).
Amennyiben időnk engedi, megtaníthatjuk a diákoknak, hogy a történészek a
középkort további időszakokra bontják: 5–10. század korai középkor, 11–14. század virágzó
középkor, 14–15. század késői középkor. S ahogy a tankönyvi összefoglalás 7. feladata is
javasolja (137. o.), a diákok gyűjthetnek eseményeket a középkor egyes korszakaiból.
II.2.4.2. Fogalmak, tartalmi és értelmező kulcsfogalmak tanítása
A történelmi kulcsfogalmak közül az egyik legfontosabb az okok és következmények
kulcsfogalma. Ennek megértése és megtanítása elvezeti a diákokat oda, hogy a
történelemben ne csak évszámok, nevek sokaságát lássák, hanem felfigyeljenek arra, hogy
egyes események között milyen oksági kapcsolatok vannak. Továbbá az okok és
következmények kulcsfogalom tanításával fejleszteni tudjuk a diákok történelemről való
gondolkodását és történelmi ismeretszerző képességeit is. Most az okok és következmények
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kulcsfogalmának egy lehetséges tanórai fejlesztését mutatjuk be A frankok királya császár
lesz című tankönyvi lecke alapján.
Először is tegyünk fel egy kutatási kérdést. Ebben az esetben lehet a következő:
Milyen okok vezettek oda, hogy Nagy Károly létre tudta hozni a Frank Birodalmat? Fontos,
hogy az óra minden tevékenységét e kérdés köré szervezzük. Forrásként elemezhetjük a
tankönyv 111. oldalán található, Frank lovast ábrázoló képet, és megkérdezhetjük a
diákoktól, hogy milyen fegyverei voltak a frank katonának. Ebből már levonhatjuk azt a
következtetést, hogy a frankoknál nagy szerepe volt a katonáskodásnak.
Ugyanezen az oldalon található a pogány szász törzsek meghódításáról szóló szöveg,
amit szintén segítségül hívhatunk kérdésünk megválaszolására. A szöveget felolvashatja egy
diák, s míg ő olvas, a többiek azon gondolkodhatnak, hogy az egyház vajon támogatta-e, vagy
az egyháznak jó volt-e, ha Nagy Károly minél több területet foglal el. A szöveg feldolgozása
után levonhatjuk azt a következtetést, hogy az egyház is támogatta Nagy Károly hódításait,
amit tovább erősített, hogy Kr. u. 800-ban a pápa császárrá koronázta a frankok királyát. A
112. oldalon található A császár egyénisége című szöveg, illetve a 113. oldalon található
Nagy Károly lovasszobra elemzése során is lehet arra fókuszálni, hogy a császár harcos
jellemű volt. Nem véletlen ugyanis, hogy a császárról lovasszobor maradt fenn, nem pedig
olyan, ahol például másokkal tanácskozik. E jellegzetesség bemutatására felhasználhatjuk az
összehasonlító módszert, és összevethetjük a különbségeket Nagy Károly lovasszobra (112.
o.) és a Justinianus császárt ábrázoló ravennai mozaik (110. o.) között.
Ezt követően elemezni lehet a 111. oldalon található térkép segítségével, hogy milyen
területeket sikerült elfoglalnia Nagy Károlynak. A térképről az is leolvasható, hogy Nagy
Károly birodalmának központját Aachenben rendezte be. A tankönyvi képekből kiderül, hogy
Aachenben dómot építtetett, és udvarába hívta a kor legnagyobb tudósait, vagyis Károly
nemcsak hódításokkal akarta megerősíteni birodalmát, hanem a kultúra segítségével is.
Ugyanígy a 112. oldalon található, a grófságok és őrgrófságok felépítését bemutató ábrát is
érdemes feldolgozni a diákokkal, s közben kérdéseket feltenni: A birodalom mely részein
voltak grófságok és hol őrgrófságok? Miben különbözött az őrgrófság a grófságtól? Ebből
levonhatjuk azt a következtetést, hogy Nagy Károly arra is törekedett a hódítások mellett,
hogy a megszerzett területeket a birodalom szerves és jól működő részévé tegye.
A diákok tevékenykedtetése közben didaktikai szempontból fontos, hogy a tankönyvi
szövegekben aláhúzzák (vagy más módon kigyűjtsék) az okokra vonatkozó információkat (a
frankoknál fontos volt a katonáskodás, nehézlovas katonákkal rendelkeztek, Nagy Károly
harcos jellemű volt, az egyház is támogatta Nagy Károly hódításait, Aachenben fővárost
hozott létre, ahonnan irányította birodalmát, támogatta a kultúrát, grófságokat és
őrgrófságokat hozott létre). Ugyancsak nagyon fontos, hogy a diákok füzetükbe tanári
vezetéssel az előbb felsorolt okokat vázlatpontokba szedjék. A tanulók így rendelkeznek egy
olyan ok-okozati vázlattal, amely az ő produktumuk, s a tanár a következő órán ennek
segítségével ellenőrizheti ezt a tudást. Látható, hogy az óravezetés során minden lépésnél
kihangsúlyoztuk a tanári irányítást, és kevésbé hagyatkoztunk a diákok önálló munkájára.
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Ennek oka, hogy itt ötödik osztályos tanulókról van szó, akik még csak most tanulják a
történelmi tudás, gondolkodás jellegzetességeit, és ebben a tanulási szakaszban még
nehezen elképzelhető a tanár irányítói, szervezői, értelmezést elősegítő, ellenőrző
munkájának háttérbe szorulása.
II.2.4.3. „Ahogyan a történészek gondolkodnak” tananyagrészek feldolgozása
A középkor ezer éve című témakörben összesen négy Ahogyan a történészek gondolkodnak
című tananyagrész található. Az első a 115. oldalon kapott helyet, Meghamisított források,
hiányos szövegek címmel. A tananyag a történelmi forrás és a történelmi nézőpont
értelmező kulcsfogalmához kapcsolódik, és azt mutatja be, hogy a ránk maradt történelmi
szövegek tükrözik a szöveget készítő emberek értékeit és érdekeit, amelyek miatt a szerzők
gyakran elhallgattak, vagy meghamisítottak egyes információkat. Ezért fontos mindig
megvizsgálni a források keletkezési körülményeit és más forrásokkal összevetni a
tartalmukat. E témakör játékos feldolgozására is van lehetőség. Tanóra keretében, tanári
irányítással lehet igaznak tűnő, de hamis információt tartalmazó forrásokat, szövegeket
készíteni, amiben aztán fel kell ismerni a valótlan állítást. Például az alábbi szöveg egy hamis
információt tartalmaz Nagy Károlyról: „Nagy Károly legyőzte a pogány szász törzseket,
keleten a Duna vonaláig tolta ki a frank birodalom határát, nyugaton pedig elfoglalta a mai
Anglia déli részét.” Ilyen és ehhez hasonló szövegeket a diákok akár házi feladatként is
készíthetnek, ezekben pedig meg lehet keresni a hibákat.
A következő tananyagrész az okok és következmények értelmező kulcsfogalmának
egyik jelentését mutatja be Konstantinápoly 717-es sikertelen arab ostromának példáján
keresztül (120. o.). Jól illusztrálható, hogy egyes sorsfordító történelmi eseményeknek
hosszú távú következményei lehetnek. Így például a 717-es sikertelen arab ostrom
következménye az volt, hogy 1453-ig jelentősebb támadás nem érte Konstantinápolyt. E
kulcsfogalom feldolgozását megvalósíthatjuk úgy, hogy a diákokkal közösen keresünk olyan
történelmi eseményeket, amelyek sorsfordítóak voltak. Ez elsőre valószínűleg nem könnyű a
diákoknak, de a tanár segíthet, tipizálva ezeket az eseményeket. A sorsfordító események
általában egy birodalom elbukásához, egy jelentős csata elvesztéséhez, megnyeréséhez, egy
vallás megalapításához, vagy technikai eszközök, eljárások feltalálásához kapcsolhatók. Ilyen
történelmi eseményekről pedig tanultunk a középkor kapcsán: a Nyugatrómai Birodalom
bukása, a könyvnyomtatás feltalálása, Mohamed új vallást alapít stb.
A következő tananyagrész a történelmi forrás értelmező kulcsfogalmát mutatja be
abban a tekintetben, hogy a források közé tartoznak a csontleletek is (122. o.). Ezekből
megtudhatjuk, hogy mely okok miatt haltak meg az emberek, vagy éppenséggel milyen
betegségeik voltak. A feldolgozás itt is történhet játékos formában, krimi jellegűen: a tanár
által felolvasott szövegből kell kitalálni, hogy az adott ember miben halhatott meg. Például
milyen esemény során vesztette életét az az ember, akinek a koponyáján egy nagy lyuk van?
Vagy mivel foglalkozhatott az a személy, akinek görbe háta volt, illetve ízületi betegségektől
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szenvedett? Az ilyen és hasonló jellegű szövegeknek csak a fantázia szabhat határt. Házi
feladatként is feladható ilyen szöveg írása a diákoknak.
Az utolsó tananyagrész az okok és következmények értelmező kulcsfogalmát tárgyalja
a könyvnyomtatás feltalálásának példáján (136. o.). Ugyanis egy történelmi esemény
magyarázata kapcsán mindig érdemes választ keresni a következő kérdésekre: Miért éppen
akkor történt meg az esemény? Miért ott történt meg az esemény, ahol, és miért nem
máshol? Mik voltak a legfontosabb okai annak, hogy megtörtént? A könyvnyomtatás
kapcsán a diákokkal közösen megkereshetjük ezeket az okokat: városi gazdaság és kultúra
kellett hozzá, megfelelő volt a technikai fejlettség, már sokan foglalkoztak hasonlóval stb.
Ugyanakkor e témakör feldolgozható variációs módszerrel is, vagyis, ha olyan kérdéseket
teszünk fel a diákoknak, hogy: „Mi lett volna, ha Gutenberg nem találja fel a
könyvnyomtatást?; Mi lett volna, ha később találják fel? stb.”
II.2.4.4. Történetmesélés és forráselemzés a képességfejlesztés szolgálatában
Az ötödik osztályos történelemtanítás során fontos megtanítani, hogy történelmi
ismereteket nemcsak szöveges, hanem képi forrásokból, illusztrációkból is gyűjthetünk. A
középkor ezer éve című témakör több esetben is közöl ilyen képeket, illusztrációkat,
amelyekből a diákok ismereteket szerezhetnek. Például a tankönyv 121. oldalán illusztrációt
láthatunk az arab harcosokról, a 127. oldalon pedig a keresztes lovagokról. Érdemes e két
képet közösen feldolgozni, elemezni tanári irányítással. Hogy a diákok az elemzés során
megfelelő következtetésekre jussanak, ehhez a tanárnak jó kérdéseket kell feltenni. Például:
Kiket láttok a képen? Milyen fegyvereik vannak a harcosoknak? Található-e a lovakon
valamilyen védőeszköz? Ha ezen kérdések megválaszolása megtörtént mindkét kép
esetében, akkor továbbmehetünk, és fel lehet tenni olyan kérdéseket is, amelyek a diákok
empatikus képességeit fejlesztik: Mit látnátok, ha felvennétek a keresztesek sisakját?, Mit
látnátok, éreznétek, ha az arab harcos sisakját, kalapját vennétek fel?; Az arab harcosok vagy
a keresztes lovagok fegyverzete volt nehezebb? Ezután következhetnek olyan kérdések is,
amelyekre ezen információk alapján már nagy valószínűség szerint válaszolni tudnak a
diákok. Az arab harcosok vagy a keresztesek voltak a mozgékonyabbak? Milyen harcmodort
alkalmazhattak az arabok és a keresztesek? Nyílt csatában, ha szemtől szemben harcoltak
egymással, akkor vajon az arabok vagy a keresztesek győztek? Ha ezeket a tanári kérdéseket
sikerül megválaszolni, akkor a diákok megtanulhatják, hogy jó kérdések segítségével mennyi
információt lehet szerezni a képek, illusztrációk figyelmes elemzésével.
Történelmi ismereteket szerezni és következtetéseket levonni nemcsak szövegekből,
képekből és illusztrációkból lehet, hanem grafikonokból is. Ezt a képességet fejleszti a városi
és vidéki lakosság arányát a Római Birodalomban és napjainkban bemutató kördiagram (133.
o.). A diagram elemzése is irányított tanári kérdésekkel végezhető el megfelelően. Elsőként
arra a kérdésre kell válaszolni, hogy mit ábrázolnak a kördiagramok. Ha ez megtörtént,
érdemes tisztázni azt, hogy a ebben az ábrázolásban mit jelent a városi és a vidéki lakosság
kifejezése (vidéki lakos mindenki, aki nem városban él, például falun, tanyán). E lépés azért is
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szükséges, mert előfordulhat és nagyon valószínű, hogy a diákok más gondolati
konstrukciókkal rendelkeznek, mint a tanárok vagy a tankönyvkészítők. Majd arra érdemes
figyelmet fordítani, hogy mely időpontokban ábrázolja a lakosság eloszlását a két diagram.
Ezt követően pedig arra koncentrálunk, hogy milyen százalékokat látunk az egyik és a másik
diagramon. Ha ez megtörtént és tudatosult, akkor a két adat összevetésére érdemes kitérni:
milyen irányú változás történt?; jelentősnek mondható ez a változás? A feldolgozás során
érdemes a diákok előzetes tudására építeni, amely nagyban segíti az információk
megragadását, és megvizsgálni azt, hogy az osztályban milyen arányban vannak a városi és
nem városi tanulók. Érdemes közösen elemezni, hogy hasonló vagy teljesen eltérő
eredményeket kapunk, mint ami a tankönyvi grafikonon található. Mi lehet ennek az oka
(városi iskola vagy falusi iskola stb.)?
II.2.4.5. Történelmi térképek a képességfejlesztés szolgálatában
A történelmi térképek nagyon sokoldalúak lehetnek, így nemcsak arra alkalmasak, hogy a
diákok politikai változásokról szerezzenek információkat, hanem segítenek egy-egy korszak
gazdaságának megismerésében. A történelmi térkép e funkcióját jól mutatja be a tankönyv
129. oldalán található A középkor legnagyobb városai és kereskedelmi útvonalai című
gazdaságtörténeti térkép. Mivel a térkép meglehetősen sok információt tartalmaz, és a
diákok csak történelem-, illetve földrajzórán találkoznak gazdasági jellegű térképekkel, a
tanulás ezen szakaszában ajánlott, hogy a diákok a tanár vezetésével tanulják meg és
sajátítsák el a térkép elemzésének helyes módszerét. Jelen térképelemzésünkkel nemcsak az
a célunk, hogy a diákokat megismertessük a gazdasági jellegű történeti térképekkel, hanem
az is, hogy az elemzés végére a diákok meglássák, hogy a középkori Európa városai milyen
élénk gazdasági és kereskedelmi kapcsolatban voltak egymással.
Az első lépés a térkép címének beazonosítása kell, hogy legyen. A középkor
legnagyobb városai és kereskedelmi útvonalai cím esetében tisztázni szükséges a diákokkal,
hogy mit jelent a város és a kereskedelmi útvonal fogalma. A városok jelentőségével a
következő, A városok az évszázadok sodrában kezdetű lecke foglalkozik, így már az, hogy
röviden foglalkozunk a városokkal, megkönnyíti majd e lecke feldolgozását. Ezt követően a
jelmagyarázattal szükséges megismerkedni. Mondjuk el, hogy a térképen egy kis fehér karika
és felette a város neve jelzi, hogy ott város van. Akár kérdéssé is lehet formálni az
állításunkat: mi jelzi a térképen azt, hogy ott város van? Érdemes megbeszélni, hogy milyen
jelkép jelzi azt, hogy ott gabonát, szőlőt stb. termesztenek. Ezt követően bontsuk négy
csoportra az osztályt. Az első csoport olyan területeket keressen a térképen, ahol
mezőgazdasági terményeket – gabonát, szőlőt – termesztenek, a második olyat, ahol
állattenyésztés (szarvasmarha, juh) folyik, a harmadik, ahol a ruhák elkészítéséhez szükséges
anyagokat (posztó, selyem) termesztenek, a negyedik pedig olyan területeket, ahol ezüstöt
és aranyat bányásznak! Ezután a csoportok által leírt válaszokat közösen, tanári irányítással
beszéljük meg. A térképelemzést megkönnyítheti, ha tanulók előzetes tudásához kötjük azt,
és megpróbáljuk megvizsgálni, hogy a középkori Magyarországon milyen állatokat
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tenyésztettek és milyen növényeket termesztettek. Kitérhetünk arra is, hogy ők mit tudnak,
milyen gazdasági tevékenység folyik a saját településükön. A következő lépésként érdemes
megbeszélni, mit jelent az, hogy „Hanza-kereskedelem” és „levantei kereskedelem”. Fontos
megjegyezni, hogy e lépés mindenképpen szükséges, mert a tankönyvi szöveg és a tankönyv
végi kislexikon sem tárgyalja a két fogalmat. Ez történhet tanári magyarázattal, frontális
módon, de történhet akár irányított tanári kérdésekkel is. Alkalmazhatunk csoportbontásos
módszert is, azonban már csak két csoportra van szükség: az egyik a levantei, a másik a
Hanza-kereskedelmet vizsgálja. A következő tanári kérdések segíthetik a diákokat a
szükséges információk begyűjtésében: Milyen városok vettek rész levantei és a Hanzakereskedelemben? Európa mely részén találhatók ezek a városok? Mely tengereken zajlott a
levantei, illetve a Hanza-kereskedelem? Hol van a kezdő és a végpontja a két kereskedelmi
útvonalnak? Vélhetően ezen kérdések és tanári magyarázat segítségével kirajzolódnak a két
kereskedelmi útvonal jellemzői, valamint az is, hogy Európa városai nem elszigetelt
települések voltak, hanem ezer szálon kötődtek egymáshoz. A térkép információinak
megtanulását segítheti, ha házi feladatként vagy nem kötelező feladatként, indigó vagy
zsírpapír segítségével lemásolják a diákok a térképet, esetleg a térkép egy részét.
II.2.4.6. Az NKP használata a tanítás-tanulás folyamatában
Az NKP-n nagyon sok olyan digitális tananyag található, amely érdekessé teheti a
történelemórákat, illetve amely segítheti egy-egy tananyagrész feldolgozását. Van rövid
animáció a középkori társadalom csoportjairól (földesurak, jobbágyok, nemesek), a
könyvnyomtatásról, a kódexekről, a kódexírásról, a lovagi költészet múzsáiról, a
pápaválasztás menetéről is.
Képességfejlesztő vagy ismétlő-összegző tanóra során jó szívvel ajánlható a
földesurak és jobbágyok témakörét feldolgozó Uradalmi kakukktojás és a céhek kialakulását,
jellemzőiket tárgyaló Melyik a jó című oktatóprogram. Az oktatóprogram nagy előnye, hogy
a diákok le tudják ellenőrizni válaszaikat, ami elősegíti a diákok önálló tanulását.
Külön kiemelendő, hogy az NKP-n találhatók olyan feladatok, amelyek a matematika
és történelem tantárgy kapcsolatait segítik elő. Az Étkezés a középkorban kezdetű feladat
során egyenletek megoldását lehet gyakorolni középkori környezetben, míg a Jobbágyok
adói című feladatban a százalékszámítással ismerkedhetnek meg a diákok.
II.2.4.7. A társadalmi szolidaritást elősegítő témák és az értékek átadásának kérdésköre
A középkor ezer éve című témakör több lehetőséget kínál a más kultúrájú vallási csoportok
értékeinek megismeréséhez. E témakörben tanultunk az iszlám vallás születéséről, s e téma
lehetőséget nyújt arra, hogy jobban megismerjük a világ egyik legelterjedtebb vallásának az
alapjait. A megismerést elősegítheti, ha összegyűjtjük iszlám és a keresztény vallás közötti
hasonlóságokat és különbségeket. Ez törtéhet csoportbontás segítségével: az egyik csoport a
különbségeket, a másik csoport pedig a hasonlóságokat keresi.
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A keresztény és az iszlám kapcsolatának tárgyalásakor meg lehet említeni, hogy ez
vezetett ugyan háborúkhoz (pl. keresztes háborúk), de az európai keresztény kultúra sok
mindent át is vett az arab kultúrából. A két kultúra kapcsolatának pozitív voltát
megerősíthetjük úgy is, hogy a diákoknak össze kell gyűjteniük azokat az arab eredetű
kulturális javakat, amelyek termékenyítőleg hatottak az európai kultúrára (pl. arab számok,
ókori görög szerzők munkáinak lefordítása, arab orvostudomány stb.).
Az empátiára, az érzékenyítésre épülő dramatikus játékok is segíthetnek a kultúrák
közötti konfliktusok átélésében. Erre megfelelő lehet a „Milyen érzés az, amikor…” kezdetű
dramatikus játék. Például: Gondold azt, hogy békés arab kereskedő vagy Jeruzsálem
városában, és egyszer csak megjelennek a keresztes lovagok, bekerítik a várost, ahol élsz, és
megostromolják, majd elfoglalják és kifosztják. Vagy fordítva: Konstantinápoly városában
élsz, ott kézműves vagy, és az arabok megtámadják a városodat.
Az érzékenyítő gyakorlatokon túl a középkor fontosságára is fel lehet hívni a
figyelmet különböző feladatokkal. Például a diákok gyűjtsenek olyan híres alkotásokat,
amelyeket a középkor adott az európai kultúrának! Megoldás lehet: a könyvnyomtatás
feltalálása, a Nôtre Dame katedrális, Leonardo da Vinci festményei, lovagi erények stb.
II.2.5. Az Árpád népe című fejezet főbb jellemzői és feldolgozása
A normál és a rugalmas tanmenetjavaslat is 16 órát javasol az Árpád népe című témakör
feldolgozására. A normál tanmenetjavaslat 11 órát ajánl az új tananyag feldolgozására és 5öt képességfejlesztésre, gyakorlásra, míg a rugalmas tanmenet 9 tanórát javasol az új
tananyagra, a képességfejlesztésre pedig 7-et. A rugalmas tanmenet esetében szintén
elhagyhatók a tankönyvben szereplő olvasmányok, így a Táltos, életfa, turulmadár; Az ősi
magyar harcmodor; A történelmi rekonstrukciós képek készítése; Nők az Árpád-ház
történetében tananyagrészek.
II.2.5.1. A történelmi időszemlélet fejlesztése
Az Árpád népe című témakör a történelmi időben való tájékozódó képesség kialakításában és
fejlesztésében kulcsfontosságú szerepet tölt be. Eddig ugyanis csak egyetemes
történelemmel ismerkedtek a diákok, és ebben a fejezetben jelenik meg először a magyar a
történelem. Ez felveti a történelmi kronológia kiemelt fontosságú részét, a szinkronizációt. A
szinkronizáció azt jelenti, hogy azonos időszakban több történés, „történet” zajlik egyszerre
a térben, illetve azonos jellegű események, folyamatok különböző térségekben időben
máskor történnek. Ennek felismerésére és megismertetésére ebben a fejezetben van
lehetőség.
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A diákok szinkronisztikus szemléletének kialakítására célszerű kétoldalú időegyenest
készíteni, hogy láthatóvá váljanak a párhuzamos történések. Erre a típusú időegyenesre
láthatunk példát a tankönyv 176. oldalán is:

Ilyen időegyenest készíthetünk mi is, és ezt kifüggeszthetjük a tanterem falára. Olyan
megoldás is lehetséges, hogy az évszámokra a diákok által elkészített kártyákat helyezünk
fel, ezek történelmi eseményeket (pl. muhi csata) vagy történelmi személyeket (pl. Szent
István, Szent László) jelölnek.
A szinkronisztikus látásmódot segíthetik elő az olyan feladatok, amelyekben ki kell
választani, hogyan köthetők össze a felsorolt események, fogalmak, történelmi személyek az
adott korszakon belül hazánkban és Európában. Például:
Mely nevek, események köthetők a XI. századhoz?
Hazánkban
- Szent István uralkodása

Európában
- a pápa meghirdeti a keresztes
hadjáratot
- Gutenberg elkészíti nyomdagépét
- Nagy Károly császárra koronázása

- a magyarok Etelközben
- Szent László uralkodása

A szinkronisztikus szemlélet fejlesztésére alkalmasok az olyan feladatok, amelyekben
azt kérdezzük, hogy ki hallhatott róla, vagy írhatott-e neki levelet. Például írhatott-e levelet
IV. Béla király Leonardo da Vincinek?
II.2.5.2. Fogalmak, tartalmi és értelmező kulcsfogalmak tanítása
A történelmi jelentőség fogalma az értelmező kulcsfogalmak egyike. E kulcsfogalom azt a
képességet jelenti, hogy a diákok értelmezni és értékelni tudják a történelmi személyek,
események fontosságát. Ötödik osztályban e kulcsfogalom fejlesztésére talán jelen
fejezetünk a legalkalmasabb, hiszen ennek keretében tanítjuk többek között a honfoglalás,
az államalapítás történetét. A történelmi jelentőség érzékeltetésére talán az empatikus
játékok, a variációs módszer, esetleg a vita a legalkalmasabb. Például vitát rendezhetünk
arról, hogy vajon mi történt volna velünk, magyarokkal, ha Koppány legyőzi István királyt.
Vagy mi történt volna, ha IV. Béla a tatárjárást követően nem változtatja meg korábbi hibás
politikáját? Az ilyen és ehhez hasonló feladatok segítenek abban, hogy a diákok helyesen
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tudjanak megítélni egy-egy történelmi helyzetet, személyt, illetve képesek legyenek
objektíven értelmezni, értékelni ezeket.
II.2.5.3. „Ahogyan a történészek gondolkodnak” tananyagrészek feldolgozása
Az Árpád népe fejezet tartalmazza a legtöbb, összesen nyolc Ahogyan a történészek
gondolkodnak tananyagrészt. Ezek közül négy az okok és következmények, kettő-kettő pedig
a történelmi forrás és a nézőpontok értelmező kulcsfogalmával foglalkozik.
Az első ilyen tananyagrész az okok és következmények kulcsfogalom kapcsán arra
hívja fel a figyelmet, hogy a földrajzi környezet, a természeti változások is hatással vannak az
emberek életére (141. o.). Így volt ez a magyarokkal is, akik a történészek szerint Kr. e. 1300
és 1000 között térhettek át a vándorló-legeltető állattartásra az erős felmelegedés
következtében. A diákok feladata lehet, hogy gyűjtsenek olyan történelmi példákat,
eseteket, amelyek során a földrajzi környezet meghatározta az emberek életmódját. Ha ez
elsőre nehezen megfogható a diákok számára, akkor megemlíthetjük, hogy az első városok,
az első birodalmak nagy folyók mellett alakultak ki. A kereséshez segítségként használni
lehet a történelmi atlaszt és a tankönyvet is. Ugyanakkor eljátszhatunk egy ilyen helyzetet,
mint ami a magyarokkal is történt: milyen döntéseket hoznánk egy ilyen esetben? Amellett
szavaznának, hogy változtassák meg életmódjukat, vagy éppen ellenkezőleg, minden
maradjon a régiben?
A következő Ahogyan a történészek gondolkodnak tananyag (145. o.) arra hívja fel a
figyelmet, hogy új történeti források felbukkanása korábbi elméleteik átgondolására
késztetheti a történészéket, sőt sokszor a források hiánya is árulkodó lehet. Vagyis ha nincs
forrás, talán az is „forrás”.
A 147. oldalon található tananyagrész újból az okok és következmények értelmező
kulcsfogalmát mutatja be, abból a szempontból, hogy a történelmi változások tarthatnak
rövid vagy hosszú ideig. E témakör feldolgozása során a diákok két csoportban
összegyűjthetik, hogy milyen rövid vagy hosszabb ideig tartó változásokról tudnak.
Valószínűleg ez a kérdés kevéssé megfogható az ötödik osztályos tanulók számára, ezért
érdemes példákat mondani nekik. Például mindenki gondolhat a saját életére. A család
költözése általában rövid ideig tart, azonban a kialakult szokások megváltozása már
hosszabb időt vesz igénybe. Így van a történelemben is. Esetleg mondhatunk történelmi
példákat is: egy csata általában rövid ideig tart (maximum egy-két nap, de vannak ennél
sokkal rövidebbek is), azonban a csata eredménye hosszú időre meghatározza a győztes és a
vesztes nép sorsát. Ilyen volt például Konstantinápoly ostroma, amiről az előző fejezetben
tanultunk. Másként megközelíthetjük a problémát: pl. Milyen találmányok változtatták meg
az emberek életét (könyvnyomtatás stb.)?
A negyedik Ahogyan a történészek gondolkodnak tananyagrész azt mutatja be a
diákoknak, hogy a honfoglalást elbeszélő történetek sok mesés elemet tartalmaznak. A
történész feladata az, hogy ezeket a „rétegeket” lefejtse a történetről, és megismerje a
valóságot (151. o.). E téma gyakoroltatása adhatunk a diákoknak olyan feladatot, hogy
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próbáljanak mesés elemeket beazonosítani korábbi forrásokban, például a Hunor és Magor
történetét elmesélő szövegben (140. o.). Vagy próbáljanak meg kiszínezni, mesés elemekkel
átszőni egy olyan történetet, amelyet már korábbról ismernek. Ez történhet úgy is, hogy azt
mondjuk a diákoknak: ti vagytok az uralkodó (Árpád fejedelem, Nagy Sándor stb.) krónikásai,
és az a feladatotok, hogy minél szebb történetekben meséljétek el uralkodótok dicső tetteit.
Mesélhettek arról, hogy sokkal nagyobb hadsereget győzött le a csatában, mint valójában,
vagy olyan hőstetteket „hajtott végre” amelyeket egyébként nem stb. Ez házi feladat is lehet
a diákok számára.
A következő tananyagrész (154. o.) azt mutatja be, a történészek hogyan keresnek
oksági összefüggéseket, hogyan állítanak fel oksági „láncolatot” az események között. Mivel
a történelmi gondolkodás alapeleme az oksági összefüggések keresése, ennek
gyakoroltatása a diákokkal mindenképpen ajánlott. Ha tanulóink már birtokában vannak
ennek a képességnek, az nagyban megkönnyíti és sikeressé teszi történelmi tanulmányaikat.
Az oksági összefüggések keresése nem egyszerű, nem magától értetődik, ezért ezek
felismertetésében kulcsszerepe van a történelemtanárnak. E képesség megszerzésében a
tankönyv is segít, hisz minden lecke oksági összefüggéseket mutat be (ezek a fejezetek elején
zöld keretben található 2-3 soros ismertetések). A tankönyv alapján írt órai vázlat – nagyon
fontos, hogy ezt a diákok is leírják a füzetükbe – már sokat segít az oksági összefüggések
felismerésében. Többször előfordul, hogy egy-egy tananyagot nem tudunk befejezni,
azonban ilyenkor lehetőség van arra, hogy házi feladatként a diákok írjanak vázlatot az
elmaradt részből. Természetesen vigyázni kell, hogy ne legyen túl sok a bepótolandó
tananyag, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a következő tanórán ellenőrizzük a vázlatot és az
esetleges hibákat, az elmaradt részeket bepótoljuk, a téves vázlatokat kijavítsuk. Jól tudjuk,
hogy a vázlat írása nem tartozik a legmodernebb történelemtanítási módszerek közé, de úgy
látjuk, a hagyományos metodikák is segíthetik a képességfejlesztést. Természeten azt sem
szabad hagyni, hogy a történelemóra sablonszerű vázlatírásba fulladjon. Ezt a hagyományos
metódust is lehet nem hagyományosan alkalmazni, például csoportokat alkotunk, és
kijelöljük vagy hagyjuk, hogy a csoportok szabadon válasszák ki, hogy a házi feladatként
melyik tananyagrészből írnak vázlatot. A következő órán pedig a csoportok egy-egy tagja
bemutatja az elkészített munkát. Emellett javasoljuk az oksági összefüggések felismerésének
gyakoroltatását. Például felsorolunk 3-4 fogalmat, évszámot, a diákoknak pedig ez alapján
kell kitalálniuk, hogy milyen témáról van szó, mi az a kifejezés, ami az oksági láncolatot
megadja. Erről szól a leteszem a garast nevű játék is. Például: Keresünk egy fogalmat. Melyik
lehet az? Állítások a fogalomról: a magyarság ezt 895-ben tette; egy új nép hazába költözése;
Árpád fejedelem vezette ezt az eseményt. Megfejtés: honfoglalás. Az a diák vagy az a csapat
győz, amelyik a legkevesebb állításból találja ki a keresett kifejezést.
A következő két Ahogyan a történészek gondolkodnak tananyagrész (157. és 164. o.)
azt mutatja be, hogy a történelmi források sokszor elfogultak, azok valamilyen érdek vagy
valamilyen nézetrendszer alapján készültek. A történész ezért sohasem fogadhatja el kritika
nélkül a forrásokat. Például a különböző nézőpontok okán lehetséges az, hogy Szent Istvánt
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Koppány vezér és hívei árulónak tartották. A különböző interpretációk meglétét
tudatosíthatjuk úgy is, hogy kiválasztunk egy híres történelmi személyt, és a diákokat arra
kérjük, hogy próbálják meg elképzelni, vajon különböző népek mit gondolhatnak róluk.
Például mit gondolhatnak Batu kánról a mongolok, és mit az oroszok vagy a magyarok?
Természetesen ezt csoportbontásban is lehet játszani.
Az utolsó tananyagrész (166. o.) bemutatja, hogy a történelmi eseményeknek több
oka van, és ezek közül a történészek igyekszenek kiválasztani a legfontosabbat, vagyis az
okok és következmények fontossági sorrendbe állíthatók. Ennek gyakorlásához először a
tanárnak kell megfogalmaznia egy kérdést. Például: Hogyan sikerült IV. Bélának újjáépíteni az
országot a tatárjárás után? Ezt követően tudjuk a tanulók munkáját tanári előadással vagy
forrásokkal, illetve a tankönyvi szöveg elemzésével elindítani. Következő lépésként az osztály
csoportjai a tanult ismereteik alapján fogalmazzanak meg egy-egy okot, amely hozzájárult az
ország újjáépítéséhez, s ezt IV. Bélaként egy-egy tanuló ismertesse a többi csoporttal! Végül
a csoportok szavazhatnak arról, hogy az elhangzottak közül melyiket tartják a legfontosabb
oknak. Természetesen előfordulhat, hogy a vita során nem a tudomány szerinti legfontosabb
ok kerül ki győztesen – hisz minden vitát, így az osztályban zajlót is meghatároz a vitázók
személye –, de ötödik osztályban már az is jó eredménynek számít, ha a diákok látják és meg
tudják fogalmazni az oksági összefüggéseket, rendszerben látják a különböző okokat,
valamint a tanári irányítással zajló vita fejleszti vitakészségüket és kognitív képességeiket is.
II.2.5.4. Történetmesélés és forráselemzés a képességfejlesztés szolgálatában
Mivel a diákok már lassan egy éve tanulnak történelmet, lehetséges egy hosszabb forrást
(tankönyvit vagy máshol találhatót) elemezni egy tanórán. Itt egy lehetséges
szövegfeldolgozási metódust ajánlunk a tankönyv 166. oldalán található, a muhi csatát leíró
Rogerius-szöveg alapján. Tehát nézzük a szövegelemzés lépéseit:
1. A szerző és művének elhelyezése időben és térben. Az első fázis feladata, hogy
ráhangolódjunk a szövegre, felébresszük a diákok kíváncsiságát, illetve
felmérjük azt, hogy rendelkeznek-e előzetes ismeretekkel. Elolvassuk közösen
a címet, majd elmondjuk a diákoknak, hogy ki volt Rogerius mester, és mit
érdemes tudni művéről. (Rogerius a tatárjárást személyesen is átélő pap volt,
érdemes kihangsúlyozni, hogy ő is menekült a tatárok elől, élményeit Siralmas
ének című munkájában foglalta össze.) Sok esetben érdemes megkérdezni a
diákoktól, hogy ismerik-e a szerzőt vagy a művét, hiszen előfordulhat, hogy
rendelkeznek valamiféle előzetes tudással. Ebben az esetben elég speciális
történelmi ismeretről van szó, így valószínűleg a többség nem hallott róla.
2. Ismerkedés a szöveggel. A diákok átolvassák a szöveget. Ez történhet úgy is,
hogy a tanár vagy egy diák olvassa fel.
3. A szöveg érthető és nem érthető részeinek megjelölése. Kérjük meg a
gyerekeket, hogy jelöljék pipával a szövegnek azon részeit, amelyeket
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4.

5.

6.
7.

értenek, kérdőjellel, amelyeket nem, és csillaggal, amelyeket érdekesnek
tartottak.
Ezt követően tisztázni kell a forrás nem érthető részeit. A tisztázás történhet
tanári segítséggel, de történhet úgy is, hogy azok a diákok is segítenek a
többieknek, akik értették a szöveg adott részeit.
Elemzés. Fontos, hogy az elemzés során legyen egy olyan kérdésünk, amely
vezérfonalként szolgálhat. Ez ebben az esetben lehet a következő: Mi volt az
oka a magyar sereg vereségének? Ennek a kérdésnek lehet alárendelni a többi
tanári kérdést: Milyen taktikát alkalmaztak a tatárok? Egységes volt-e a
magyar sereg? Mit tudunk meg Kálmán hercegről? Miért, hogyan sikerült IV.
Bélának elmenekülni a csatából? Az egyes problémák vizsgálata történhet
úgyis, hogy a kérdéseket az osztály különböző csoportjainak adjuk
feldolgozásra.
A forrás összegzése. A feltett kérdések alapján rögzítsük a vezérfonalul
szolgáló kérdésre adott helyest választ!
Feladat. A forrás elemzését követően két csoportra bonthatjuk az osztályt. Az
egyik csoport feladata, hogy írjon rövid SMS-t IV. Béla, Batu kán, egy magyar
harcos és egy mongol harcos nevében arról: vajon mit gondolhattak a csata
előtt? A másik csoport pedig ugyanezt tegye a muhi csata után.

II.2.5.5. Történelmi térképek a képességfejlesztés szolgálatában
A tankönyvben szereplő történelmi térképek lehetőséget nyújtanak arra, hogy az értelmező
kulcsfogalmakat is gyakoroljuk. A magyarok vándorlása című térkép alkalmat nyújt a
változás és folyamatosság értelmező kulcsfogalmának gyakoroltatásához. A térképelemzés
során – a tanulásnak ebben a szakaszában – az első lépés a térkép címének beazonosítása. A
következő lépésben a térképes jelmagyarázatokat kell leolvasni. Itt szükséges például a
sztyepp fogalmának megbeszélése. A vándorlás folyamatának megértését segíti, ha
megvizsgáljuk a tankönyvi ábra segítségével, hogyan nézett ki egy nomád magyar lovas (143.
o.). Ezt követi a térképről való információgyűjtés. Ebben a szakaszban már ki lehet térni a
változás és folyamatosság értelmező kulcsfogalmára, irányított tanári kérdésekkel: Honnan
indult a magyarok vándorlása? Milyen folyók voltak ott? Mi volt a vándorút következő
állomása? Mi volt a neve ennek a területnek? Mit jelenthet a latin kifejezés (Magna
Hungaria)? Melyik volt a soron következő állomás? Ott milyen néppel találkoztak? Ezután
hova érkeztek a magyarok? Mikor indultak el innét a Kárpát-medencébe? E témakört
többféleképpen gyakoroltathatjuk a diákokkal. Például egy általunk készített térképre nem a
helyes sorrendben rakjuk fel a magyarok vándorlásának állomásait, s ezt kell a diákoknak
kijavítaniuk. Továbbá gyakorlásként választhatjuk a „hamis–igaz” állításokat is. Például
válaszd ki az igaz állításokat: 1. A magyarok őshazáját Magna Hungáriának nevezzük. 2. A
feltételezett őshaza az Urál folyónál terült el. 3. A magyarok Levédiából érkeztek a Kárpátmedencébe.
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II.2.5.6. Az NKP használata a tanítás-tanulás folyamatában
Az NKP-n lévő digitális tananyagok nagyban segíthetnek abban, hogy egy-egy tankönyvi
témát könnyebben, érdekesebben tudjuk feldolgozni. Itt többfajta digitális tananyagot
találhatunk, most azonban csak az animációkat és az oktatóprogramokat mutatjuk be.
Az animációk sokat segíthetnek a tanítás-tanulás folyamatában, különösen az új
ismereteket feldolgozó és a tudást elmélyítő, gyakoroltató tanórákon. Rövid animációkat
találhatunk a magyarok vándorlásáról, a középkori magyar egyházszervezetről, az
aranybulláról és a muhi csatáról. A muhi csata történetét egy hosszabb videó is feldolgozza.
Ismétlő, összegző és képességfejlesztő órákra ehhez a témakörhöz kapcsolódó
oktatóprogramok is rendelkezésünkre állnak. A kakukktojás a turulfészekben című
oktatóprogramban hat honfoglaló őseinkkel kapcsolatos feladatot találhatunk, melyekben a
hamis válaszokat kell megkeresni, az Őseink rejtvényekben című feladatban pedig egy
keresztrejtvényt kell megfejteni. E témakörben talán a legötletesebb feladat a Képzeletbeli
riport az Aranybulla kapcsán című oktatóprogram. A feladatban arról olvashatunk és
hallgathatunk meg kitalált naplórészleteket, hogyan élte, élhette meg az aranybulla kiadása
körüli időszakot, illetve az aranybullában foglaltakat Gertrúd királynő, II. András magyar
király, egy magyar királyi szerviens, egy zsidó vámszedő, egy magyar bencés szerzetes és egy
Magyarországon élő nagyhatalmú német főúr. Ezt követően felsorolt személyek (kivéve az
akkor már meggyilkolt Gertrúd) véleményét kell elhelyezni az aranybulláról egy érzéseket
kifejező skálán. Az aranybullához való viszonyulást különböző hangulatjelek jelölik. Ez a
feladat a történelmi nézőpont értelmező kulcsfogalmának interpretációjához is megfelelő,
hiszen jól mutatja be azt, hogy az egyes társadalmi csoportok különbözőféleképpen
értékelték az eseményt. Jó szívvel tudjuk ajánlani a Névjegykártya című feladatot is,
amelyben Árpád-kori királyainkról az igaz állítások kiválasztásával „Névjegykártyát”
állíthatunk ki.
II.2.5.7. A társadalmi szolidaritást elősegítő témák és az értékek átadásának kérdésköre
Az Árpád népe című fejezet segítségével felhívhatjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy a
kultúrák és népek találkozása nem minden esetben vezet konfliktusokhoz, sőt az ilyen
találkozások során az egyik kultúra sokat adhat a másiknak, és fordítva. Így történt
Levédiában a magyarokkal is, hiszen a bolgár-törököktől tanulták meg eleink a földművelést.
Ennek tudatosítására a diákok gyűjthetnek olyan földműveléssel kapcsolatos fogalmakat,
amelyeket őseink Levédiában tanultak (pl. búza, árpa stb.).
A történelem tantárgy feladata megtanítani a diákok számára, hogy egy
demokratikus társadalomban a különböző csoportok különféleképpen vélekedhetnek egyes
kérdésekről. Erre lehetőséget ad például István és Koppány konfliktusa. Vitát rendezhetünk
arról, hogy milyen érvek szóltak István és milyenek Koppány mellett. Az egyik csoport
képviselheti a pogányok, a másik pedig a keresztények véleményét.
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Több történelmi személy életét is megismerhetjük ebben a fejezetben, s
megtanulhatjuk például, hogy van lehetőség a korábban elkövetett hibák kijavítására. Talán
a legjobb példa erre IV. Béla élete. Dramatikus eszközökkel eljátszhatjuk, hogy mit érezhetett
IV. Béla, miután a mongol seregek kivonultak az országból.
II.2.6. A középkori Magyar Királyság virágkora és hanyatlása című fejezet főbb jellemzői és
feldolgozása
A hatodik évfolyamos történelemtankönyv első, A középkori Magyar Királyság virágkora és
hanyatlása című fejezetének feldolgozására a normál és a rugalmas tanmenetjavaslat
egyaránt 13 órát javasol. A normál tanmenet 8 órát ajánl az új tananyag átvételére és 5-öt
képességfejlesztésre vagy ellenőrzésre, a rugalmas tanmenet pedig 6 órát az új tananyagra
és 7-et képességfejlesztésre, gyakorlásra vagy ellenőrzésre. A normál és a rugalmas
tanmenet is két tanórát ajánl a mohácsi csata témakörének feldolgozására. Amennyiben a
szaktanár úgy látja, hogy szükség van plusz órára képességfejlesztés vagy gyakorlás céljából,
akkor lehetőség van a Vendégségben Mátyás királynál című tankönyvi olvasmány
feldolgozására szánt tanórát másra fordítani. Továbbá a rugalmas tanmenet lehetőséget ad
arra, hogy a tanár szelektáljon a tankönyv törzsszövegén kívüli anyagrészből.
II.2.6.1. A történelmi időszemlélet fejlesztése
Feltételezzük, hogy az ötödik évfolyamon már ki tudtuk alakítani a diákokban a történelmi
időszemléletet, megtanítottuk főbb műveleteit (datálás, periodizáció, szinkronizáció), így a
hatodik évfolyamon már nem az időszemlélet kialakítása a cél, hanem annak fejlesztése.
Ennek megfelelően a hatodik évfolyamos történelemtankönyv már több évszámot tartalmaz,
mint az ötödikes, így variációs lehetőségeink is nőttek. Mivel a szinkronizációról csak az
ötödikes tankönyv utolsó fejezetében tanultunk – az egyetemes történelem mellett itt jelent
meg a magyar történelem –, érdemes ezt a műveletet gyakoroltatni, fejleszteni. Erre
használhatunk kétoldalú időegyenest, időszalagot is – ahogy korábban említettük –, ahova
elhelyezhetjük, illetve a diákok elhelyezhetik az egyetemes és a magyar történelem
fontosabb eseményeit, személyeit ábrázoló kártyákat.
A történelmi időszemlélet fejlesztésén belül a periodizáció képességét segítik elő
azok a feladatok, amelyekben a diákoknak az évszámokat a hozzájuk tartozó uralkodókhoz
kell kötniük. Jó, ha az ilyen típusú feladatokban kakukktojást is elhelyezünk.
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Például: Párosítsd össze az évszámokat az uralkodókkal! Vigyázz, két kakukktojás
található az évszámok között! Évszámok: 1308, 1335, 1351, 1396, 1456, 1514, 1526, 1541.
Uralkodó, híres személy

Évszámok

I. Károly
I. (Nagy) Lajos
Luxemburgi Zsigmond
Hunyadi Mátyás
II. Ulászló
II. Lajos

II.2.6.2. Fogalmak, tartalmi és értelmező kulcsfogalmak tanítása
Mivel a diákok történelmi gondolkodását már második éve fejlesztjük, lehetőség van arra,
hogy a korábban lefektetett alapokra építkezzünk. Különösen így van ez az értelmező
kulcsfogalmakkal, azon belül is az egyik legfontosabb, az okok és következmények
fejlesztésével. E kulcsfogalom fejlesztése úgy is megoldható, hogy egy táblázatba
rendszerezzük az eseményeket, azok kiváltó okát és következményét. Érdemes először
modellezni a diákok számára, hogyan működik ez a gyakorlatban, majd kérhetjük őket arra
is, hogy a felsorolt kifejezéseket, megállapításokat illesszék be a táblázat megfelelő részébe.
Ok

Esemény
Kapuadó bevezetése

Nagy Lajos meg akarja Az ősiség törvénye
védeni a kisebb birtokkal
rendelkező nemeseket
A török hadak már a Magyar
Királyság határait fenyegetik

A nándorfehérvári diadal

Következmény
I.
Károly
bevételei
megnövekednek

Luxemburgi
Zsigmond
belátja, hogy a török ellen
nem
támadni,
hanem
védekezni kell
Az
Oszmán
Birodalom
európai
terjeszkedése
megtorpan

A török hadsereg 1526-os A mohácsi csata
támadása
Beillesztendő kifejezések, megállapítások: A kiskirályok elleni sokévi háborúskodás
kimerítette a királyi kincstárat; Az ország védtelen lett egy török támadás ellen; II. Mohamed
szultán Konstantinápoly elfoglalása után Európa felé fordul; A nemesi birtok
elidegeníthetetlen; A nikápolyi csata.
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Mivel a diákok először találkoznak ilyen jellegű feladattal, azt javasoljuk, hogy a
táblázatban csak egy kategóriát hagyjunk üresen, majd ahogy fejlődnek a diákok, úgy lehet
nehezíteni a feladatot: csak egy kategóriát – mondjuk az eseményt – írunk be előre, a többit
pedig a diákoknak kell kitölteniük. A feladat elvégezhető egyéni vagy páros munkában, de
csoportokban is lehet dolgozni.
E feladat azért megfelelő az okok és következmények kulcsfogalmának fejlesztésére,
mert a diákok analitikusan láthatják, hogy a történelemben az oksági összefüggések
rendszere milyen elemekből jön létre. Azért is gondoljuk hasznosnak a feladatot, mert az
elemek összekapcsolásával szintézisben látható az egész történelmi eseménysor, és jól
érzékelhető az, hogy a történelmi tudás több, mint egyszerű ismeretek halmaza a
történelemről. A korszerű tudás pedig segít megalkotni az amúgy elszigeteltnek tűnő
ismeretek közötti kapcsolatot.
II.2.6.3. „Ahogyan a történészek gondolkodnak” tananyagrészek feldolgozása
A középkori Magyar Királyság virágkora és hanyatlása című fejezetben összesen öt Ahogyan
a történészek gondolkodnak című tananyagrész szerepel. Ebből három a történelmi forrás,
egy-egy pedig a nézőpont, valamint az okok és következmények értelmező kulcsfogalmát
vizsgálja.
Az első tananyagrész a nézőpont értelmező kulcsfogalmával foglalkozik (16. o.). Arra
hívja fel a diákok figyelmét, hogy a történelmi szereplők megítélése korszakonként változik.
Nagy Lajost például sokáig hódításai miatt, később pedig törvényei (adóterhek egyenlővé
tétele, ősiség törvénye stb.) tartották jelentős uralkodónak. A tankönyv kiváló csoportos
feladatot ajánl e nézőpont gyakorlására (lásd 16. o.). Emellett megvizsgálhatjuk, hogy a
történelmi szereplők megítélése miért változik korszakonként, s e kérdést fel lehet tenni a
kialakított csoportoknak. Nem könnyű, és eléggé általánosan felvetett probléma ez, ezért a
következő kérdésben alternatívákat szükséges ajánlani a diákoknak. Vajon egy olyan
korszakban, amelyben sokat háborúznak, a történelmi emlékezet számára Nagy Lajos király
hódításai, lovagi tettei a fontosak, vagy a békében elért eredményei? Egy békés korszakban
vajon mi a kiemelendő Nagy Lajos uralkodásából: a hódító hadjáratai, vagy azok a tettei,
törvényei, amelyek az emberek jólétét, meggazdagodását segítették elő?
A következő tananyagrész azt mutatja be, hogy a történész a múltra vonatkozóan
azokat az állításokat fogadja el, amelyeket bizonyítani tud, amelyekről források (írásos,
tárgyi, képi stb.) vannak (19. o.). E kérdéskört megvizsgálhatjuk úgy is, hogy a tanulói
csoportok azt a feladatot kapják, hogy idézzenek fel eddigi tanulmányaikból olyan elemeket
(ismeretek, elméletek stb.), amelyeket a történészek nem tudtak bizonyítani. A másik
módszer, hogy forrásokat adunk a csoportoknak, akiknek ezt követően az a feladatuk, hogy
találjanak ezekben mesés, nem bizonyítható tényeket, állításokat. A célnak megfelelő forrás
az ötödikes tankönyvből Hunor és Magyar története (140. o.) vagy Lehel kürtjének története
(154. o.).
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A harmadik tananyagrész szintén a történelmi forrásokat vizsgálja, és arra hívja fel a
figyelmet, hogy a múltat bemutató művekben vannak vándormotívumok, amelyek nem
feltétlenül tükrözik a valóságot (26. o.). E kérdéskör vizsgálatára szintén a források
vizsgálatát ajánljuk, például összevethető az előbb említett Hunor és Magyar történet (140.
o.) az özönvíz történetével (29. o.).
A negyedik tananyagrész azt mutatja be, hogy a forrásokat össze kell vetni egymással,
és csak ez alapján lehet eldönteni, hogy egy uralkodó gyengekezű volt-e vagy sem (33. o.). E
probléma II. Ulászló kapcsán is felmerül. Célunk, hogy a diákok képesek legyenek objektíven
megvizsgálni, esetleg megítélni történelmi kérdéseket. A megítélésnél egy fokkal jobb, ha
értelmezni is tudják a történelmi helyzetet. Ebből a célból lehet különböző gyakorlatokat
feladni. Például a diákok egyik csoportja írjon érveket amellett, hogy II. Ulászló jó uralkodó
volt, a másik csoport pedig arról, hogy céljait nem tudta megvalósítani! E kérdéskörről vitát
is rendezhetünk: a diákok vitassák meg II. Ulászló szerepét!
Az utolsó Ahogyan a történészek gondolkodnak tananyagrész az okok és
következmények kulcsfogalmát elemzi, abból a szempontból, hogy egy eseménynek
nemcsak egy, hanem több oka is lehet. Ezt gyakoroltathatjuk úgy, hogy kiválasztunk egy
eseményt, és felsorolunk több okot, de belerakunk kakukktojást is. Például: Válaszd ki a
mohácsi vereség három legfőbb okát! Vigyázz, két kakukktojást is tartalmaz a felsorolás!
a) 1521-ben a törökök elfoglalják Nándorfehérvárt, ezzel az ország védtelenné válik
egy déli irányból érkező támadástól
b) a szultán hadai túlerőben voltak
c) a törökök váratlanul támadtak a magyarokra
d) Mohács nem volt alkalmas helyszín egy csata megvívására
e) nem érkezett meg a csatatérre Szapolyai János erdélyi vajda serege
II.2.6.4. Történetmesélés és forráselemzés a képességfejlesztés szolgálatában
A Hunyadi János, a törökverő című lecke két forrást is tartalmaz Hunyadiról: egyet
kormányzóvá választásáról és egyet a nándorfehérvári ostromról. Ennek okán a tanórába
érdemes forráselemző részt beiktatni. A forráselemzés során célszerű, ha rutinná válik
néhány alapkérdés, amely nemcsak e szöveg, hanem más írásos források esetében is
alkalmazható:
 Milyen típusú, milyen műfajú forrásról van szó (törvény, visszaemlékezés, krónika,
levelezés stb.)?
 Mikor készült?
 Milyen történelmi korszakkal vagy eseménnyel hozható kapcsolatba?
 Milyen egyéb események történtek akkoriban?
 Milyen célból készült a forrás?
 Kiknek készült?
 Ki a szerzője? Ki készítette?
 Mi a szerző nézőpontja, véleménye?
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Miként tükröződik a forrásban a szerző nézőpontja?
Miért lehet érdekes a forrás az általunk vizsgált kérdés szempontjából?

Az előbbi tudományosabb módszertan mellett játékosan is lehet fejleszteni a
forráselemző képességet. Például a mondatrövidítéses módszerrel, melynek során a
diákoknak egy hosszabb mondatot kell lerövidíteni úgy, hogy az tartalmazza az eredeti
mondat értelmét. A Nándorfehérvár ostromáról beszámoló forrás is alkalmas erre. Vehetjük
például az alábbi mondatot: „Végül kirontottuk rájuk váron kívül, és estig harcoltunk velük,
és a törökök császárát Isten segítségével kivertük a mondott várból, minden ágyúját és
hadieszközét elnyertük, ő pedig maga azokkal, akik megmaradtak, péntek éjjel legyőzve
elmenekült.” (25. o.) Ezt követően arra kérjük a diákokat, hogy húzzák ki a kevésbé fontos
szavakat, azokat, amelyek csak körülírják a történetet. Egy lehetséges megoldás: „Végül
kirontottuk rájuk a váron kívül, és estig harcoltunk velük, és a törökök császárát Isten
segítségével kivertük a mondott várból, minden ágyúját és hadieszközét elnyertük, ő pedig
maga azokkal, akik megmaradtak, péntek éjjel legyőzve elmenekült.” Természetesen ezt a
módszert nem alkalmazhatjuk sikeresen minden forrás esetében. Különösen akkor nem, ha a
forrás maga egy mondatból áll – lásd a Hunyadi János kormányzóvá választásáról referáló
szöveget –, de más esetekben bátran fordulhatunk e metodológiához. Ugyanezzel a
technikával akár arra is kérhetjük a diákokat, hogy a forrás egészében húzzák át a kevésbé
fontos szavakat. E módszer gyakoroltatása azért is célszerű, mert segítségével a diákok
megtanulják, hogyan kell egy hosszabb szövegből annak lényegét kiemelni, megtalálni.
II.2.6.5. Történelmi térképek a képességfejlesztés szolgálatában
Már egy éve fejlesztjük a diákok történelmi térképekkel kapcsolatos képességeit. Így a
korábbi feladatok gyakorlása mellett valószínűleg már olyan történelmi tudással
rendelkeznek, amely segítségével összetettebb feladatokat is el tudnak végezni, például a
térképek analízise mellett képesek arra, hogy rendszerben – szintézisben – lássák a
különböző történelmi térképeket. Ennek megfelelően a történelmi térképeket nemcsak
elemezni lehet, hanem csoportosítani is, aszerint, hogy milyen témákról referálnak.
Megkülönböztetünk gazdasági térképeket; háborúkat, csatákat bemutató térképeket; egyes
államok területét, elhelyezkedését bemutató térképeket (politikai térképet) és közigazgatási
térképeket. Természetesen a térképeknek emellett még sokféle besorolása létezik, például
változást vagy egy történelmi pillanatfelvételt ábrázoló térkép stb. Az egyes kategóriák
elmagyarázása és példákkal való bemutatása után adhatunk ilyen jellegű feladatot a
diákoknak: Keressetek olyan térképeket, amelyek háborúkat, csatákat mutatnak be!
Keressetek olyat, amely országok elhelyezkedését mutatja be! Keressetek olyan térképet,
amely a Magyar Királyság városait mutatja be stb.
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II.2.6.6. Az NKP használata a tanítás-tanulás folyamatában
A középkori Magyar Királyság virágkora és hanyatlása című témakörben is sokféle digitális
tananyag található az NKP-n. Összegző vagy tudást elmélyítő tanórára jó szívvel ajánlható az
e témakörben elkészült két oktatóprogram. A Töritotó című feladatban I. Károly, Nagy Lajos
és Luxemburgi Zsigmond uralkodásának eseményeit, fogalmait, törvényeit, intézkedéseit kell
összekapcsolni a hozzá tartozó uralkodóval. A Bízz a memóriádban! című oktatóprogramban
pedig az összetartozó kifejezéseket kell párosítani meghatározott idő alatt.
A rövid animációk segíthetnek abban, hogy érdekesebbé tegyük a történelemórákat.
Animációkat találhatunk többek között az Árpád-ház kihalását követő trónviszályról, egy
Anjou-kori lovagról, a Visegrádi királytalálkozóról, Nagy Lajos király nápolyi hadjáratáról,
Nagy Lajos törökök feletti győzelméről, Hunyadi János hosszú hadjáratáról, Hunyadi János
kormányzóvá választásáról, A nándorfehérvári diadalról, Dózsa György kivégzéséről és II.
Lajos holttestének megtalálásáról is. Hosszabb videóban pedig a nándorfehérvári diadal és a
mohácsi csata került bemutatásra.
Interaktív térképeket is felhasználhatunk a tanítás-tanulás folyamatában. Erre
alkalmas a Hunyadi János törökellenes küzdelmeit bemutató térkép, valamint a Magyar
Királyság a Hunyadiak korában című térkép, amelyhez feladat is kapcsolódik.
II.2.6.7. A társadalmi szolidaritást elősegítő témák és az értékek átadásának kérdésköre
A középkori Magyar Királyság virágkora és hanyatlása című témakör több lehetőséget is
kínál a hősiesség, a példamutatás, a haza védelméért való tevékeny cselekvés bemutatására.
Ezen értékek megtestesítőjeként értékelhetjük Hunyadi Jánost. Egyszerű dramatikus
játékokkal, empátiagyakorlatokkal játszhatjuk el, hogy vajon mit érezhetett Hunyadi János
egyes történelmi helyzetekben. Vajon mit érezhetett az 1444-es várnai csatában, ahol a
királya – I. Ulászló – is meghalt, és ahonnét ő is alig tudott elmenekülni? Mire gondolhatott,
mit érezhetett az alapvetően katona Hunyadi János, amikor kormányzóvá választották, és az
ország első embere lett? Örült ennek a lehetőségnek, mert még több hatalma és befolyása
lett, még nagyobb erőket mozgósíthatott a török elleni harcra, vagy éppen ellenkezőleg,
nem szerette ezt a méltóságot, mert ő katona volt, és nem politikus? Vajon mire
gondolhatott, mikor a török sereg körbezárta Nándorfehérvárt? (Ne feledjük, hogy II.
Mohamed szultán három évvel korábban foglalta el Konstantinápolyt.) Mit érezhetett, mikor
a törökök vesztesként vonultak el Nándorfehérvár falai alól? Mire gondolhatott Hunyadi
János – közvetlenül a nándorfehérvári diadal után – a halálos ágyán?
Hasonló dramatikus játékokkal feldolgozhatunk más témákat is, amelyek kapcsán
dilemmákba, döntési helyzetekbe képzelhetik bele magukat a diákok. Például: Jól tette-e
Mátyás király, hogy elfoglalta Bécs városát? Vagy e helyett inkább a törökökre kellett volna
összpontosítania, és támadást szerveznie a törökök ellen?
Vizsgált korszakunkban több jelentős uralkodónk volt (I. Károly, Nagy Lajos stb.), akik
nagyhatalommá tették a Magyar Királyságot. E téma feldolgozására kiváló feladatot ajánl a
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tankönyvi összefoglalás (37. o. 4. feladat): A diákok alakítsanak csoportokat, és mindegyik
válasszon ki egy jelentős magyar uralkodót, majd érveljen amellett, hogy az ő uralkodója a
legkiemelkedőbb magyar király! A diákokból alakult zsűri pedig döntsön a meghallgatott
érvek és a vita alapján!
II.2.7. A világ és Európa a kora újkorban című fejezet főbb jellemzői és feldolgozása
A normál és a rugalmas tanmenetjavaslat is 14–14 órát ajánl témakörünk feldolgozásához. A
normál tanmenet 9 tanórát javasol az új tananyag feldolgozására és 5 tanórát a
képességfejlesztésre, összefoglalásra. A rugalmas tanmenet 7 órát ajánl az új tananyag
feldolgozására és 7-et képességfejlesztésre, összefoglalásra és gyakorlásra. A rugalmas
tanmenetjavaslat lehetőséget ad a Polgárság felemelkedése című tankönyvi rész (16. lecke)
elhagyására. Emellett az olvasmányok sem kötelezőek: A boszorkányok; Tudós feltalálók.
II.2.7.1. A történelmi időszemlélet fejlesztése
Az évszámok megtanulását a hagyományos módszerek mellett kombinálhatjuk fogalmak,
események tisztázásával is. Erre alkalmasak a keresztrejtvényszerű feladványok. Az
alábbiakban egy ilyen jellegű feladat látható:
Válaszd ki a reformációhoz kapcsolható állításokat! A jó válaszok előtti számok egy
fontos évszámot adnak ki. Mi történt abban az évben?
1 – Kálvin János szerint a népet elnyomó zsarnokot el lehet zavarni.
2 – Luther eredeti célja az volt, hogy új egyházat hozzon létre.
5 – Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes volt.
3 – Luther Márton helyesnek tartotta a búcsúcédula intézményét.
1 – Kálvin János a svájci Genf városában hozta létre egyházközösségét.
8 – Kálvin János fordította le német nyelvre a Bibliát.
7 – A protestáns kifejezés a latin tiltakozás szóból ered.
Megfejtés:……………… (1517)
Jelen témakörünkben már nem a középkorral, hanem az újkorral foglalkozunk, ezért
érdemes a periodizációval kapcsolatos készségeket fejleszteni. Érdemes átismételni, hogy
eddig milyen korszakokról tanultunk, és azok mettől meddig tartottak. Azt is szükséges
tisztázni, hogy ebben a fejezetben a kora újkorról tanulunk, ami az újkornak a 16–18. század
közötti részét jelenti, továbbá érdemes átismételni, hogy a korábbi időszakokat, például a
középkort hogyan szakaszoltuk. Az újkorra vonatkozó periodizációs képességet úgy is
fejleszthetjük, hogy eseményeket sorolunk fel, és a diákoknak ezeket kell elhelyeznie az
időegyenesen. Az események lehetnek a következők: a reformáció kezdete, az angol
polgárháború időszaka, a Napkirály uralkodása, a Függetlenségi nyilatkozat aláírása.
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II.2.7.2. Fogalmak, tartalmi és értelmező kulcsfogalmak tanítása
Mivel A világ és Európa a kora újkorban című témához több olyan fontos fogalom tartozik,
amelyek a jelen korunkat is meghatározzák, így most olyan módszerek kerülnek
bemutatásra, amelyek e fogalmak megtanítására alkalmasak lehetnek. Ehhez az egyik
legegyszerűbb játék a párosítás, amelynek során a fogalmakat kell összekötni a
meghatározásokkal. A másik a korábban már említett, a leteszem a garast nevű játék.
Minden csapat három garassal kezd. Ha a csapat vagy a párok úgy érzik, hogy kitalálták a
feladványt, a csapat képviselője azt mondja: „leteszem a garast”, majd elmondja a
megoldást. Ha a csapat jól tippelt, kap még egy garast, ha rosszul, akkor elveszíti a sajátját. A
játékban az nyer, akinek a legtöbb garasa gyűlik össze. Természetesen ezt a játékot nemcsak
fogalmakkal, hanem nevekkel, évszámokkal és eseményekkel is lehet játszani.
A füllentős nevű játékkal is lehet gyakorolni a fogalmak megtanulását. Két igaz és egy
hamis állítást mondunk, és ennek alapján ki kell találniuk a pároknak vagy csoportoknak,
hogy milyen fogalomról van szó, valamint hogy a három állításból melyik a hamis. Például: 1.
A katolikus megújulás erre a történelmi folyamatra adott válasz volt. 2. Ennek
eredményeként fordították le nemzeti nyelvekre a Bibliát. 3. Luther Márton svájci származású
volt. A reformáció a megfejtés és az utolsó mondat a hamis állítás.
Az analógiás tesztek is alkalmasak fogalmak megtanítására, illetve a fogalmak közötti
kapcsolatok felismerésére. E feladat összetettebb, mint az előzőekben bemutatottak, ezért
csak akkor érdemes a teszthez fordulni, ha a diákok valamennyire már tisztában vannak a
fogalmakkal; emiatt leginkább ismétlő, összegző vagy tudást elmélyítő gyakoroltató órákra
ajánljuk e módszert. A feladat lényege, hogy az első két elem logikai mintájára ki kell
választani a harmadik elemhez tartozó megoldást. Például:
1. Luther Márton: evangélikus = Kálvin János: ………..
a) református
b) katolikus
c) ortodox
d) iszlám
2. katolikus: pap = protestáns: ……………….
a) püspök
b) szerzetes
c) pápa
d) prédikátor
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II.2.7.3. „Ahogyan a történészek gondolkodnak” tananyagrészek feldolgozása
A világ és Európa a kora újkorban című témakörben három Ahogyan a történészek
gondolkodnak tananyagrész található, ebből kettő az okok és következmények, egy pedig a
változások értelmező kulcsfogalmát vizsgálja.
Az első tananyagrész azt mutatja be, hogy a történelmi eseményeknek – például a
nagy földrajzi felfedezéseknek – több oka és következménye van (44. o.). E jellemző
elsajátítását úgy is lehet gyakoroltatni, hogy a tankönyvi szöveg alapján egyik csoport
összegyűjti, milyen okok vezettek a felfedezésekhez, a másik csoport pedig azt, hogy milyen
eredményei, következményei lettek a felfedezéseknek. E feladatot a későbbiek során meg
lehet csinálni a tankönyv többi témájával is (pl. reformáció).
A második tananyagrész arról számol be, hogy egyes történelmi eseményeknek olyan
következményei is lehetnek, amelyekre senki sem számított (52. o.). Például Luther
Mártonnak nem volt célja új felekezet megalapítása, hanem az egyház megreformálását
akarta elérni. Ezen attribútum felismertetése jó feladat, ha a diákok megpróbálják
összegyűjteni azokat az okokat, tényezőket, amelyek egy történelmi esemény hatását,
következményeit felerősíthetik. Emellett tipizálni lehet következményeket másféle
csoportmunkában is: a diákok egy része ebben a leckében vagy korábbi leckékben olyan
eseményeket keres, amelyeknek csak helyi, míg a másik csoport olyan eseményeket gyűjt
össze, amelyeknek globális, több országra, földrészre kiható következményei voltak.
Az utolsó Ahogyan a történészek gondolkodnak tananyagrész a történelmi változások
kapcsán azt illusztrálja, hogy a történelmi jelenünket jobban megértjük, ha ismerjük korunk
történelmi előzményeit (69. o.). E kérdéskör lényegében a történettudomány és a
történelem tantárgy fontosságára és szerepére reflektál. Ennek felismerésére különböző
feladatokat adhatunk. A diákok összegyűjthetik például a tankönyvi szöveg alapján azokat a
gondolatokat, tárgyakat stb., amelyeket ma már általánosnak veszünk. Az alábbi feladat az
összehasonlító módszer segítségével segíthet abban, hogy a felvilágosodás jelen korunkra
gyakorolt hatását jobban megismerjük:
Mik voltak a középkori és az újkori gondolkodás főbb jellemzői? Illeszd a táblázat
megfelelő helyére az alábbi kifejezéseket: születési előjogok; Istentől származik; a zsarnoktól
a hatalom visszavehető; az egyház tanítása alapján magyarázza a világot; mindenki egyenlő
joggal rendelkezik; megfigyelés, kísérletezés, következtetések levonásával magyarázza a
természetet; az uralkodó nem fosztható meg a hatalmától; vélemény-, szólás- és
vallásszabadság; a néptől származik; súlyos büntetéssel jár.
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Középkori gondolkodás

Újkori gondolkodás

jogok
eltérő vélemény
az uralkodó hatalma
hatalomgyakorlás
tudomány
II.2.7.4. Történetmesélés és forráselemzés a képességfejlesztés szolgálatában
A történelem és a történettudomány forrásai nemcsak a fennmaradt történelmi szövegek
lehetnek, hanem képi források is. A diákok sokat tanulhatnak az illusztrációkból és a
rekonstrukciós rajzokból, e képi jellegű információk lehetőségével pedig a tankönyv írói éltek
is. A szöveges források mellett tehát ezeket is feldolgozhatjuk. A diákok összegyűjthetik egyegy táblázatban az eredeti képi forrásokat, illetve az illusztrációkat. Ezen belül tipizálhatják
azokat, aszerint, hogy mit ábrázolnak a képek: történelmi eseményt; történelmi személyt;
társadalmi csoportokat; tárgyakat, ruhákat. Az ilyen és hasonló jellegű feladatok elősegítik az
analitikus gondolkodás kialakítását és fejlesztését. Témakörünkben hangsúlyos tematika az
öltözködés története és annak változásai. A diákok csoportjai kiválaszthatnak egy-egy képet,
amelyen például uralkodók – XIV. Lajos, Cromwell stb. – szerepelnek, és ez alapján mutatják
be a többieknek az adott uralkodó öltözködési szokásait.
II.2.7.5. Történelmi térképek a képességfejlesztés szolgálatában
Jelen fejezetünk több térképet is tartalmaz, így fejleszthetjük a történelmi térképekkel
összefüggő képességeket. A történelmi térképek tanulmányozása során lehetőségünk van a
kódváltás gyakorlására, vagy arra, hogy a térképen lévő információkból szöveget, illetve
képet készítsünk. Erre jó példa A világkereskedelem kialakulása című térkép (47. o.) , hiszen
ennek segítségével a diákok lerajzolhatják, hogy milyen eddig nem ismert növények, állatok
érkeztek Amerikából Európába, illetve hogy milyen árucikkeket vittek Európából és Afrikából
Amerikába. Ugyanezeket az információkat táblázatba vagy vázlatba is összegyűjthetik a
diákok.
II.2.7.6. Az NKP használata a tanítás-tanulás folyamatában
Az NKP fejlesztői sok digitális tananyagot készítettek A világ és Európa a kora újkorban című
témakörhöz. A rövid animációk és videók jellegüknél fogva segíthetnek abban, hogy
informatívabbá, érdekesebbé és vizuálisan jobban érzékelhetővé tegyük a tankönyvi
információkat. E témakörhöz kapcsolódóan animációt és videót találhatunk a földrajzi
felfedezések hajótípusáról, a karavelláról, a spanyol katonák és az azték katonák
fegyverzetéről, Kolumbusz utazásairól, a spanyol kalandorról, Francisco Pizzaróról, az Azték
Birodalom fővárosában található Nap-piramisról, a katolikus és protestáns templombelsőről,
I. Károly kivégzéséről, Colbert gazdaságpolitikájáról, XIV. Lajos korának divatjáról, a Napkirály
hadseregéről, a bostoni teadélutánról, George Washington ifjúkoráról, a Függetlenségi
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Nyilatkozatról és arról is, hogy a korszakban hogyan zajlott egy boncolás. Az animációk és
videók nagy előnye, hogy szorosan kapcsolódnak a tankönyv szövegéhez, azt jól kiegészítik,
és emiatt könnyen beilleszthetők a tanóra menetébe.
Tudást elmélyítő vagy ismétlő-összegző tanórára ajánljuk az Egérrágta táblázat című
oktatóprogramot. Az oktatóprogramban a földrajzi felfedezésekkel, a reformációval, a
manufaktúrákkal kapcsolatos információkat kell táblázatban elrendezni.
Az NKP-n lévő interaktív térképek animációkat és feladatokat is tartalmaznak, így
sokkal dinamikusabbak, mint a tankönyvi térképek, valamint szintén jól kiegészítik azokat. A
következő interaktív térképek találhatók témánkhoz kapcsolódóan: Európa a XV. század
végén , A világ megismerése , Európa vallási térképe a XVII. század közepén és az Egyesült
Államok létrejötte.
II.2.7.7. A társadalmi szolidaritást elősegítő témák és az értékek átadásának kérdésköre
A szocializációra, a szociális attitűdök kialakítására A világ és Európa a kora újkorban című
témakör több lehetőséget is kínál. Az egyik ilyen tematikus csomópontot A hitviták kora.
Protestánsok és katolikusok című fejezet nyújtja. Érzékenyítésként tanóra vagy szakkör
keretében meg lehet nézni Eric Till Luther című filmjét. A film jól bemutatja a korszakot,
amelyben Luther élt, illetve Luther lelki vívódásait is érzékenyen ábrázolja.
A reformáció irányzatainak elkülönítésére a következő feladatot lehet adni a
diákoknak: az egyik csoport gyűjtse össze, hogy a református felekezetnek milyen
sajátosságai voltak, a másik csoport az evangélikusok sajátosságait vegye számba, a
harmadik pedig azt vizsgálja, hogy a katolikus egyház hogyan változott meg a reformáció
hatására. A következő feladatban a csoportok a felekezetek közös jellemzőit is
összegyűjthetik. Az a csapat győz, amelyik több közös attribútumot tud felsorolni. Ezután
összegyűjthetik azt is, hogy mit adtak a reformáció különböző irányzatai Európának és a
világnak (pl. bibliafordítás, iskolák stb.). A diákok előzetes tudását előhívva a csoportok
összegyűjthetnek híres evangélikus, református és katolikus embereket. Ebben az esetben
megengedett, ha jelenkori, illetve saját környezetükből származó személyeket sorolnak fel.
Továbbá egy játékos feladat keretében a diákok kitalálhatják azt is, hogy vajon milyen
szöveget vagy képet posztolhattak volna ki a facebookra a híres reformátorok. Például
Luther mit írhatott volna a facebookra, mikor 95 tételét közzétette? Vagy mit írhatott volna
ki, amikor a pápa kiközösítette? Ugyanígy a pápa vajon mit posztolhatott volna ki a
keresztény hit védelmében?
A következő tematikus csomópont, amely az értékek kialakításában segít, a
Felfedezők a tengeren, illetve Az újvilág meghódítása című leckék. Itt lehetőség van arra,
hogy a felfedezéseket objektíven, vagyis a „jó”, illetve „rossz” oldalukat is számba véve
dolgozzuk fel. Ennek alapján a csoportok összegyűjthetik a felfedezések pozitív, illetve
negatív hozadékait is (rabszolgaság, indián területek elfoglalása stb.). Lehet érveket
felsorolni a rabszolgaság ellen, illetve érzékenyítő dramatikus játékokkal is feldolgozható ez a
témakör. Egyszerű empátiagyakorlatok is segíthetnek ebben, például: Milyen lehetett
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rabszolgának lenni? Milyen lehet, mikor meg vagy fosztva minden szabadságtól? Milyen
lehetett átélni azt egy afrikainak, hogy rabszolga-kereskedők egyszerűen elfogják, felrakják
egy hajóra, majd akár egy hónap utazás után egy ismeretlen kontinensen – Amerikában –
eladják egy rabszolgatartónak? Milyen lehetett megélni, hogy tárgyként kezelik őt, és a tűző
napon, gyapotföldeken kell dolgoznia, míg meg nem hal?
E témakörök mellett e lecke más fejezetei is alkalmasak az értékek kialakítására. Az
angol polgárháború témája lehetőséget ad arra, hogy bemutassuk, hogyan alakult ki egy
parlamentáris rendszer. Lehet vitát szervezni a királyságról, érveket felsorakoztatni ellene,
illetve mellette. A diákokból álló zsűri dönthet az érvek alapján, hogy kinek van igaza.
Ugyanígy összehasonlíthatjuk I. Károly uralkodását Cromwell egyeduralmával. Volt-e a kettő
között különbség? Vagy mindkét vezető a parlament hatalmát igyekezett megnyirbálni?
Az Egyesült Államok kialakulását feldolgozó lecke is használható az értékközvetítésre.
A bostoni teadélután kapcsán bemutathatjuk, hogy a demokratikus államokban lehetőség
van tüntetések szervezésére. Dramatikus eszközökkel eljátszhatjuk bostoni teadélutánt. A
diákok összegyűjthetnek olyan tiltakozási formákat is, amelyeket ismernek. A gyarmatok és
az angolok helyzetének megértésére lehet érveket gyűjteni. Például miért tartották az
angolok jogosnak, hogy hatalmat gyakoroljanak a gyarmatok felett? Érveket gyűjthetünk a
telepesek szemszögéből is: Miért volt rossz a gyarmatoknak az angol uralom?
II.2.8. Magyarország a kora újkorban című fejezet főbb jellemzői és feldolgozása
A normál és a rugalmas tanmenetjavaslat is 18-18 tanórát javasol témakörünk
feldolgozására. A normál tanmenet 11 órát ajánl az új tananyag feldolgozására és 7-et a
képességfejlesztésre, összefoglalásra és gyakorlásra. A rugalmas tanmenet pedig 7-7 tanórát
ajánl mind az új tananyag feldolgozására, mind a képességfejlesztésre, gyakorlásra. A
korábbiakhoz hasonlóan az olvasmányok elhagyhatók, annak érdekében, hogy több időt
szentelhessünk az ismeretek feldolgozására és a képességek fejlesztésére. Ezek az
olvasmányok a következők: Ágyúk, mozsarak és tarackok a végvári harcokban; Zrínyi Ilona,
Munkács hősnője.
II.2.8.1. A történelmi időszemlélet fejlesztése
A fejezet feldolgozása során lehetőség van a szinkronisztikus időszemlélet fejlesztésére. A
diákok egy időegyenesen elhelyezhetik az alábbi egyetemes és magyar történethez
kapcsolódó eseményeket. Egyetemes történelemhez kapcsolódók: Amerika felfedezése,
reformáció kezdete, amerikai függetlenségi háború, angol polgárháború, a Napkirály
uralkodása, Rousseau munkássága. Magyar történelemhez kapcsolódók: Buda eleste, a
Rákóczi-szabadságharc; Mária Terézia uralkodása, a költő-hadvezér Zrínyi Miklós halála,
Erdély aranykora.
A történelmi párhuzamok felismerését elősegítik azok a feladatok, melyekben a
diákoknak fel kell ismerniük, vajon a két történelmi személy (magyar – nem magyar)
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ismerhette-e egymást. A kérdést természetesen érdemes modern szövegkörnyezetbe
helyezni:
Vajon az alább párba állított személyek egymás ismerősei lehettek volna a
facebookon? A párok közül válaszd ki azokat, akik egy korszakban éltek!
a) XIV. Lajos – II. Rákóczi Ferenc
b) Bethlen Gábor – Kolumbusz Kristóf
c) II. Lajos – XIV. Lajos
d) Zrínyi Miklós – Oliver Cromwell
e) George Washington – Mária Terézia
Mivel témakörünkben sok uralkodóról esik szó, a kronológiai képességek fejlesztése
során erre bátran építhetünk. Például: Állítsd sorrendbe uralkodásuk szerint az alábbi
uralkodókat! Ne feledd, hogy egy időszakban akár két király is uralkodhatott! Uralkodók:
Mária Terézia; II. Rákóczi Ferenc; Szapolyai János, Bethlen Gábor; II. József; Habsburg
Ferdinánd; Thököly Imre; Bocskai István.
II.2.8.2. Fogalmak, tartalmi és értelmező kulcsfogalmak tanítása
Az okok és következmények fogalma talán az egyik legfontosabb az értelmező kulcsfogalmak
közül, hiszen ha a tanulók egy oksági láncolatot fel tudnak építeni, illetve a „miért?” típusú
kérdésekre választ tudnak adni, akkor gyakorlatilag már a történelemtanulás lényegét is
értik. Az oksági viszonyok feltárására jó lehetőséget kínál II. József uralkodása. Ebben az
esetben talán az a legfontosabb kérdés, oksági viszony, hogy miért buktak meg II. József
egyébként felvilágosult szellemű intézkedései. A válasz abban rejlik, hogy törvényei,
rendelkezései több (szinte valamennyi) társadalmi csoport érdekeit sértették. Ennek
szemléltetéséhez használhatunk olyan feladatot, amelyben a diákoknak hiányos táblázatot
kell kiegészíteniük. Egészítsd ki a II. József rendeleteit összegző táblázatot! Kiknek az érdekeit
szolgálhatták a rendeletek, és kiknek az érdekeit sérthették?
A rendelet lényege

Kiknek az érdekeit Kiknek az érdekeit
szolgálta a rendelet? sértette a rendelet?

Türelmi rendelet
Jobbágyrendelet
Nyelvrendelet
Beillesztendő válaszok: a protestánsok szabadon gyakorolhatták vallásukat; minden
magyar embert hátrányosan érintett; a jobbágyokat segítette; a katolikus egyház úgy érezte,
hogy háttérbe szorult a protestánsokkal szemben; a nemesek, földesurak jogait csökkentette;
a jobbágyok szabadon költözhettek, szabadon házasodhattak; a német nyelv a hivatalos
nyelv; evangélikusok és reformátusok; az uralkodón kívül senkinek sem volt jó ez a rendelet.
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A változás és folyamatosság is a fontos értelmező kulcsfogalmak közé tartozik.
Hatodik osztályosok esetében elegendőnek tűnik, ha meg tudják különböztetni a
változásokat, és képesek azokat tipizálni, például az alapján, hogy az gyorsan vagy lassan
lezajlott történelmi változás volt-e. Témakörünkben rengeteg olyan történelmi eseményt
tanítunk, amely alkalmas ezen distinkció megtanítására, így érdemes ilyen feladatokat
készíteni a diákoknak. Alább látható a történelmi események, változások tipizálására készült
feladat. Természetesen ez csak egy „rugalmas” példa, amelyet a szaktanár tetszés szerint
változtathat, adaptálhat.
Döntsd el, hogy az alábbi események, változások rövid vagy hosszú ideig tartottak!
Rövid ideig tartott
Hosszú ideig tartott

Események: Buda elfoglalása; Bocskai-felkelés; a török kiűzése Magyarországról;
Rákóczi-szabadságharc; Mária Terézia uralkodása; török uralom Magyarországon; II. József
uralkodása; Az ónodi országgyűlés; a Wesselényi-féle mozgalom; Károli Gáspár magyar
nyelvre fordítja le a Bibliát.
II.2.8.3. „Ahogyan a történészek gondolkodnak” tananyagrészek feldolgozása
A Magyarország az újkorban című témakör összesen hat Ahogyan a történészek
gondolkodnak tananyagrészt tartalmaz. Ebből három a nézőpont, kettő az okok és
következmények, egy pedig a változás értelmező kulcsfogalmát tárgyalja.
Az első tananyagrész azt mutatja be, hogy az emberek döntéseik meghozásakor nem
látják a jövőt, és nem tudják pontosan, hogy az adott döntésüknek pontosan milyen
következményei lesznek (86. o.). Például a kettős királyválasztás alkalmával nem láthatták
előre, hogy az milyen súlyos következményekkel jár, és azt sem, hogy a Habsburgokhoz való
viszony évszázadokra meghatározza a magyar történelmet. Ennek érzékeltetésére a variációs
módszer megfelelőnek tűnik. Eljátszhatjuk vagy megbeszélhetjük a diákokkal, hogy mi lett
volna, ha Ferdinánd és Szapolyai János képesek összefogni a török ellen. Vajon, akkor sikerült
volna kiűzni a törököt az ország területéről? Vagy mi lett volna, ha a török nem tudja
elfoglalni Budát 1541-ben? Vajon ez fordulópont lett volna a török elleni háborúban, vagy
csak átmeneti sikert jelentett volna, ami nem tudta volna megállítani a török
előrenyomulását.
A következő tananyagrész arról számol be, hogy a múltbeli történések
rekonstruálásához és megértéséhez elengedhetetlen a korabeli élet jellegzetességeinek
ismerete (88. o.). Ilyen volt például Kászim napja (október 26-a), ami után a török
hadseregnek meg kellett kezdenie a téli szállásra vonulást. Ennek érzékeltetésére a diákok
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összegyűjthetnek olyan problémákat, amelyekkel egy hadseregnek meg kellett küzdenie.
Például időjárás, élelmezés, földrajzi környezet, ellenséges hadsereg stb.
A következő két tananyagrész a nézőpont értelmező kulcsfogalmát tárgyalja. Arra
hívják fel a figyelmet, hogy a történelmi események értékelését nagyban befolyásolja az
elbeszélő világképe, társadalomban elfoglalt helye (94. és 100. o.). Ennek megfelelően a
török hódítással kapcsolatban más narratívával rendelkezik egy katolikus, és mással egy
református személy. Ennek érzékeltetésére dilemmákba, döntési helyzetekbe képzelhetik
magukat a diákok. Vajon mit gondolhatott egy katolikus főúr a katolikus Habsburgokról?
Vajon egy református nemes mit gondolhatott a katolikus Habsburgokról? Képzelhetjük
magunkat törökök helyébe is. Vajon a török szultán gondolhatott arra, hogy a protestáns és
katolikus magyarokat egymás ellen fordítsa, és ezt ő kihasználja?
A 107. oldalon lévő tananyagrészben az okok és a következmények értelmező
kulcsfogalmát használva az kerül bemutatásra, hogy a nagyhatalmak célja mindig is az volt,
hogy növeljék birodalmuk területét és befolyásukat, valamint hogy a magyar történelemben
többször is előfordult, hogy a függetlenségi harcot béke, kiegyezés követte. A nagyhatalmi
érdekszférák érzékeltetésére összegyűjthetik a diákok, hogy az államalapítástól kezdve
milyen nagyhatalmakkal háborúzott a magyarság. Például: Német-római Birodalom, Bizánci
Birodalom, Mongol Birodalom, Habsburg és Oszmán Birodalom. E szálat továbbfejtve
empátiagyakorlattal el lehet játszani, hogy vajon mit érezhetett egy korabeli magyar
politikus, amikor szembesült azzal, hogy a magyarság két nagy birodalom ütközőzónájába
került. Mi lehetett a jó választás számára: a Habsburgokat támogatni a törökök ellen, vagy a
törököt támogatni a Habsburgok ellen?
Az utolsó tananyagrész II. József intézkedései kapcsán azt mutatja be, hogy a
történelemben vannak olyan tényezők, amelyeket csak hosszabb idő alatt lehet
megváltoztatni. A diákok gyűjthetnek olyan szokásokat – akár a mindennapi életükből is –,
amelyek megváltoztatása nem menne gyorsan, illetve olyan szokásokat, cselekedeteket,
amelyekről nem szívesen mondanának le. Például szeretnék-e a diákok, ha csökkenne a nyári
szünet időtartama?
II.2.8.4. Történetmesélés és forráselemzés a képességfejlesztés szolgálatában
Jó szövegelemzési módszer, amikor arra kérjük a diákokat, hogy próbálják meg egy-két
mondatban összefoglalni az adott forrást. Ezt a gyakorlatot akár minden szöveges forrás
esetében el lehet végezni. Ezt a képességet tudást elmélyítő, gyakoroltató vagy ismétlőösszegző tanóra keretében is fejleszthetjük. A csoportoknak vagy pároknak ekkor az a
feladata, hogy a táblázatban szereplő tankönyvi források címét párosítsák össze az általunk
megadott meghatározásokkal. A táblázatban érdemes feltüntetni a források oldalszámát,
hogy a diákok könnyen megtalálhassák ezeket a szövegeket. Alább látható egy lehetséges
feldolgozás: Párosítsd össze a forrás címét a hozzá tartozó forrás témájával! A táblázat első
oszlopában a források tankönyvi lelőhelyét látod!
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Oldalszám
96.
97.

Forrás címe

A forrás témája

Részlet Bocskai István politikai
végrendeletéből
A nikolsburgi béke területi
rendelkezése, 1622

104.

Egy országgyűlési határozat Buda
felszabadítása után

106.
108.

Rákóczi találkozása a felkelőkkel
Részletek a szatmári békéből

113.

II. József jobbágyrendelete

113.

II. József visszavonja rendeleteit

Beillesztendő válaszok:
 Felső-Magyarország hét vármegyéjét Erdélyhez csatolják.
 II. József halála előtt a jobbágy- és a türelmi rendelet kivételével valamennyi
rendelkezését visszavonja.
 A szabadságharc sikertelenségétől függetlenül Magyarország megőrzi
viszonylagos önállóságát.
 A török kiűzése után megerősödik a Habsburgok uralma Magyarországon.
 Szükség van önálló Erdélyi fejedelemségre, amíg a Habsburgoké a magyar trón.
 II. Rákóczi Ferenc a kurucok vezére lesz, kitör a szabadságharc.
 A jobbágyok szabadon költözhetnek, házasodhatnak, és szabadon választhatnak
foglalkozást.
Tankönyvünk e fejezetében a képek, illusztrációk nagy része a magyar–török viszonyt
ábrázolja. Ez jó lehetőséget ad arra, hogy az ilyen képek elemzését bevonjuk a tanítástanulás folyamatába. A diákok egyik csoportja megkeresheti azokat a képeket,
illusztrációkat, ahol a magyarok és törökök közötti konfliktusok kerültek ábrázolásra, egy
másik csoport pedig azokat, amelyek békés eseményeket mutatnak be. Továbbá össze lehet
gyűjteni azokat a csatákat ábrázoló képeket is, ahol a magyarok vereséget szenvedtek a
törököktől, és azokat is, amelyek a magyarok győzelmével végződtek. A képek alapján a
diákok összegyűjthetik, hogy kik azok a hősök, akik vereséget szenvedtek el, illetve kik azok,
akik legyőzték a törököket.
II.2.8.5. Történelmi térképek a képességfejlesztés szolgálatában
Jelen fejezetünkben többségben vannak az olyan térképek, amelyek egy történelmi
eseményt folyamatában mutatnak be (a várháborúk kora, a török kiűzése Magyarországról, a
Rákóczi-szabadságharc stb.), szemben az olyan térképekkel, amelyek inkább egy
pillanatfelvételt ábrázolnak (pl. Magyarország iskolái a 17. században). Így maga a struktúra
is ajánlja, hogy érdemes a változásokat ábrázoló térképeket elemezni. A várháborúk kora
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című térkép (87. o.) kapcsán a diákoknak adhatjuk például a következő feladatot. Az egyik
csoport írja le, hogy milyen területeket és milyen várat érintett az 1532-es hadjárat, a
következő csoport pedig az 1552-es hadjárat kapcsán gyűjtse össze, hogy időrendben mely
várakat foglalta el a török, a harmadik csoport pedig azt, hogy az 1566-os hadjárat merre
haladt és mely várat érintette.
A történelmi térképek elemzését érdemes összekötni a diákok helytörténeti
ismereteivel, és megvizsgálni, hogy melyik térképen szerepel az a település, ahol a diákok
élnek. Például a várháborúk, a Rákóczi-szabadságharc vagy a 18. századi népmozgások
érintették-e azt a térséget, ahol a diákok laknak.
II.2.8.6. Az NKP használata a tanítás-tanulás folyamatában
A Magyarország a kora újkorban című témakörhöz is találhatunk digitális tananyagokat az
NKP-n. A Kódfejtő című oktatóprogramban különböző feladványokat kell megfejteni,
titkosírás segítségével. Az Erdélyi Fejedelemség és a rendek című szemléltetésben
megismerhetjük az erdélyi rendek és a székelyek viszonyát. A Rákóczi Ferenc halála kezdetű
videóban pedig Mikes Kelemen rodostói levele alapján megismerhetjük, hogy pontosan
hogyan történt a fejedelem halála.
Témakörünkben különösen interaktív térképek kerültek feltöltésre az NKP-re. E
térképek nagy előnye, hogy nemcsak tanóra keretében használhatjuk őket új ismeretek
megtanulására vagy ismétlésre, hanem a diákok otthoni tanulását is segítik. Az interaktív
térképek nagy előnye még, hogy többségükhöz digitális feladat is kapcsolódik. Interaktív
térképet találhatunk a három részre szakadt Magyarországról, a várháborúk koráról,
Magyarország jelentős protestáns és katolikus iskoláiról, Thököly Imre Felső-magyarországi
Fejedelemségéről, a Rákóczi-szabadságharcról és a II. József által kialakított közigazgatási
kerületekről is.
II.2.8.7. A társadalmi szolidaritást elősegítő témák és az értékek átadásának kérdésköre
Jelen fejezetünk is több lehetőséget nyújt arra, hogy ne csak a diákok intellektusát, értelmi
képességeit fejlesszük, hanem hangsúlyt fektessünk az értékek közvetítésének kérdéskörére
is. Az egyik ilyen téma lehet a magyar–török viszony elemzése. Ha a politikatörténet szintjén
vizsgáljuk e viszonyt, akkor azt láthatjuk, hogy permanens háború folyt a két nép között,
azonban ha elemzésünket kiterjesztjük az életmódra is, akkor azt láthatjuk, hogy a török
kultúra hatással volt a magyarra, és sok mindent átvettünk tőlük. Így lehet olyan feladatot
adni a diákoknak, hogy keressenek dolgokat, amelyeket a törökök adtak a magyar
kultúrának, pl. kávé, fürdők stb.
Fontos, hogy történelemtanításunk ne csak egyszempontú legyen, vagyis ne csak a
magyarok szemszögéből mutassuk be a történelmet, hanem igyekezzünk megérteni a másik
fél gondolkodását is. Ennek fényében próbálhatjuk értelmezni a törökök szempontjából a
török uralom kérdését. E feladatot, érzékenyítést végezhetjük úgy is, hogy a diákok
próbáljanak olyan török személyeket keresni, akik a törökök szerint hősök, nagy hódítók stb.
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voltak. Ilyen lehet például: I. Szulejmán, Buda várának védője, Abdurrahman pasa, a szpáhik
stb.
Hívjuk fel a diákok figyelmét a hazaszeretet, az önfeláldozás értékére és fontosságára
is! Erre talán a legjobb és legtöbb lehetőséget a Hősök a bástyákon című lecke nyújtja.
Egyszerű empátiagyakorlatokkal el lehet játszani, el lehet képzelni, hogy mit érezhettek a
várkapitányok, a katonák vagy a várakban maradt emberek, mikor a török sereg
megostromolta a várukat. Ilyen kérdések segíthetnek ennek átélésében: Mit érezhetett
Dobó István, mikor a török ágyúk folyamatosan lőtték a vár falait? Mi vezethette az egri
nőket arra, hogy a férfiak mellett ők is harcoljanak a török ellen? Mit érezhettek az egri nők,
miközben harcoltak? Mit érezhetett Zrínyi Miklós, mikor a „kirohanás” mellett döntött? A
történelmi helyzet átélésére adhatjuk azt feladatot is a diákoknak, hogy várkapitányként
írjanak lelkesítő beszédet a várvédőknek egy török ostrom előtt (szerepjáték).
A reformáció témaköre is segíthet a diákok attitűdjeinek kialakításában. Ez a
problematika szorosabban is érintheti a diákokat, hiszen nagy valószínűség szerint minden
osztályban lehetnek protestánsok és katolikusok is. Például a protestáns diákok
összegyűjthetik azt, hogy mit adott a reformáció Magyarországnak (magyar nyelvű Biblia,
könyvnyomtatás fellendülése stb.), a katolikus diákok pedig összegyűjthetik, hogy mit adott
a katolikus megújulás a magyar kultúrának (iskolák, egyetem stb.). Ugyanígy össze lehet
gyűjteni híres magyar katolikus és protestáns személyeket is.
II.2.9. A forradalmak és a polgárosodás kora Európában című fejezet főbb jellemzői és
feldolgozása
A normál tanmenetjavaslat 12, míg a rugalmas tanmenetjavaslat 11 tanórát ajánl
témakörünk feldolgozására. Ennek megfelelően a normál tanmenet 9 órát javasol az új
ismeretek feldolgozására, 3-at pedig képességfejlesztésre, gyakorlásra. A rugalmas tanmenet
az új tananyag feldolgozására 6 órát ajánl, míg képességfejlesztésre, összefoglalásra és
gyakorlásra 5-öt.
II.2.9.1. A történelmi időszemlélet fejlesztése
A forradalmak és a polgárosodás kora Európában című fejezet talán leginkább az események
időpontjának megjelölésével kapcsolatos képességek fejlesztésére alkalmas. Többek között
erre használhatók a francia forradalommal és a napóleoni háborúkkal foglalkozó leckék.
Például a következő feladatot adhatjuk a diákoknak: Állítsd időrendbe a francia forradalom
és a napóleoni háborúk eseményeit! Események: a Bastille ostroma; XVI. Lajos király
lefejezése; Napóleont száműzik Szent Ilona szigetére; a jakobinus diktatúra és terror; XVI.
Lajos összehívja a rendi gyűlést Versailles-ba; a waterlooi csata; Napóleon császár lesz.
E feladat nemcsak arra megfelelő, hogy a diákok kronológiai képességét fejlesszük,
hanem arra is, hogy ennek segítségével egy történelmi eseménysorozatot folyamatában – a
kezdetétől a végéig – átláthassanak.

74

FI-504010501/1 Történelem 5. | FI-504010601/1 Történelem 6. – Tanári kézikönyv

Az alábbi feladat pedig a periodizációs képesség fejlesztését segíti elő: Melyik a
hamis? Válaszd ki a XIX. század első felének eseményeit!
 Stephenson feltalálja a gőzmozdonyt
 megalakul a Szent Szövetség
 Napóleon megszületik
 a labdaházi eskü
 XVI. Lajos kivégzése
 Fulton gőzhajója
 létrejönnek az első szakszervezetek
 a jakobinus diktatúra
II.2.9.2. Fogalmak, tartalmi és értelmező kulcsfogalmak tanítása
Témakörünkben jó lehetőségek rejlenek több értelmező kulcsfogalom tanítására (pl.
jelentőség, okok és következmények, változás), hiszen e témakör magját a francia
forradalom, a napóleoni háborúk, az ipari forradalom és annak hatásai adják.
Az okok és következmények vizsgálatára jó feladat lehet, ha például a diákok
összegyűjtik, milyen rövid és hosszú távú következményei lettek egy történelmi tettnek,
eseménynek. Az alábbi események e célra megfelelőek lehetnek: kivégzik XVI. Lajost,
kivégzik Robespierre-t, Napóleon császár lesz, Napóleon waterlooi veresége, megalakul a
Szent Szövetség, Stephenson feltalálja a gőzmozdonyt, kialakulnak a szakszervezetek,
Semmelweis Ignác bevezeti a fertőtlenítést. (Természetesen a lista a szaktanár által
bővíthető, változtatható.)
Esemény

Rövid távú következmény

Hosszú távú következmény

Az okok és következmények közötti kapcsolatok felismerésére és gyakorlására lehet
kitalálni oksági láncokat egyes témákban. Esetleg adhatjuk feladatul a diákoknak
(csoportmunkában is), hogy rakják helyes sorrendbe az oksági láncolat összekevert tagjait.
Példa egy összekevert oksági láncolatra a Napóleon tündöklése és bukása című fejezet
alapján:
 Napóleon császár lesz
 Napóleon tábornok lesz
 Polgári, tehát nem nemesi származású személyből is lehet a francia hadsereg
vezére
 Napóleon vereséget szenved Oroszországtól
 Napóleont Szent Ilona szigetére száműzik
 Napóleon elvégzi a katonai akadémiát Franciaországban
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A Habsburgok, Anglia és Oroszország legyőzi Napóleont a lipcsei „népek”
csatájában

Napóleon kapcsán a jelentőség értelmező kulcsfogalmat is beépíthetjük a tanítástanulás folyamatába. Rendezhetünk vitát arról, hogy Napóleon sikeres ember, sikeres
politikus volt-e, vagy sikertelen, hiszen élete utolsó éveit száműzetésben élte le Szent Ilona
szigetén. E kérdésben lehet érveket gyűjteni pro és kontra. Ugyanígy vitát rendezhetünk az
ipari forradalomról és annak következményeiről. Vajon előrevitték, javították életünket az
ipari forradalom vívmányai, vagy nem? Jobb lett az életünk az ipari forradalom által, vagy
nem?
Ebben a fejezetben ismerkednek meg a diákok olyan fontos fogalmakkal, mint a
liberalizmus, a nacionalizmus és a konzervativizmus. Érdemes e fogalmakat játékos feladatok
és vizuális rendező táblázatok segítségével megtanítanunk, hiszen ezek segítségével a
tanulók jobban átláthatják és összehasonlíthatják az eszméket. Erre szolgál az alábbi feladat
is: Milyen eszmét valló emberek mondhatták az alábbi állításokat? Párosítsd össze az
eszméket az megadott mondatokkal!
Liberalizmus

Konzervativizmus

Nacionalizmus

Állítások: „Hagyománytisztelő vagyok!”; „Minden ember egyenlő!”, „Nem szoktam
más országok árucikkeit megvenni!”; „Nem szeretem a változásokat!”; „A nemzet
mindenekelőtt!”; „Nem szeretem, ha megmondják, hogy mit gondoljak, bármilyen témáról is
van szó!”
II.2.9.3. „Ahogyan a történészek gondolkodnak” tananyagrészek feldolgozása
A forradalmak és a polgárosodás kora Európában témakör összesen három Ahogyan a
történészek gondolkodnak tananyagrészt tartalmaz. Az első az okok és következmények
értelmező kulcsfogalmát tárgyalja, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a történelmi
események, jelenségek okainak beazonosításához szükséges megvizsgálni az előzményeket
(123. o.). A tananyagrészben felvetett jelenséghez (a francia király önkényuralmának
elutasítása) a tankönyv szerzői nyolc okot soroltak fel. Feladatként pedig azt adták, hogy a
diákok próbálják meg összegyűjteni, vajon melyek azok az okok, amelyek már hosszabb ideje
fennálltak. E kiváló feladat mellett az okokat még tovább lehet kategorizálni, például:
Kategorizáld, csoportosítsd, hogy milyen okok vezettek a francia forradalom kitöréséhez!
Társadalmi ok

Gazdasági ok

Jogi ok
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A második tananyagrész azt szemlélteti, hogy a képi források – jelen esetben A
Tuileriák ostroma (125. o.) és A valmy csatáról (126. o.) készült festmények – elemzése sokat
segít a történelmi események feltárásában. A festmények elemzéséhez jó segítséget
nyújtanak az ott található kérdések.
Az utolsó tananyagrész (132. o.) a történelmi jelentőség értelmező kulcsfogalmát
tárgyalja, és azt állítja, hogy ha értékelni akarjuk a történelmi eseményeket, akkor az alábbi
kérdések segíthetnek: Mekkora változást hozott az emberek életében? Mennyi embert és
országot érintettek az esemény hatásai és következményei? Milyen hosszú időn keresztül volt
hatással a későbbi eseményekre? Érzékelhetők-e a hatásai és következményei a jelenkorban
is? E kérdések alapján a diákok értékelhetik a francia forradalmat és az ipari forradalmat is.
II.2.9.4. Történetmesélés és forráselemzés a képességfejlesztés szolgálatában
Mivel már a 18–19. század történetét dolgozzuk fel, a tankönyv készítői a festmények mellett
tudatosan vonnak be más képi dokumentumokat is a tanítás-tanulás folyamatába.
Alkalmasak erre a korabeli karikatúrák, melyeket – mivel kifejezőek, viccesek, és görbe
tükröt tartanak – érdemes elemezni, és beszélni róluk.
A fejezet első karikatúrája a 120. oldalon található, és a harmadik rend helyzetét
mutatja be Franciaországban az 1790-es években. A karikatúra szövege: Remélhetően ez
hamarosan véget ér. A kép elemzése során a következő kérdéseket tehetjük fel a diákoknak:
 Ki volt ekkor a francia király?
 Kik, mely csoportok tartoztak a három rendhez?
 Kit, kiket ábrázolhat a kép?
 Milyen ruhában vannak, és ez mit jelenthet?
 Mit jelenthetnek a galambok és a nyulak a karikatúrán?
 Mit tudunk a három rendről?
 Mit jelent az, hogy egy ember hátán ül másik két ember?
 A három rend közül melyik tartozott adófizetéssel és melyek nem?
 Mit sugall a karikatúra felirata?
 Vajon a karikatúra rajzolója egyetértett az általa ábrázolt helyzettel?
 Vajon melyik rendhez tartozott a karikatúra készítője?
 Kivel érzett egyet, kinek az érdekeit képviselte a karikatúra készítője?
 Szerette, támogatta-e a francia királyt a karikatúra készítője ?
A második karikatúra azt mutatja be, hogy a szólásszabadságot hogyan próbálták
meg felszámolni az 1800-as évek elején Németországban (132. o.). Az alábbi kérdések
segítségével elemezhetjük:
 Hol készült a karikatúra?
 Milyen nyelvű feliratok vannak a karikatúrán?
 Kiket látunk a karikatúrán?
 Mit csinálnak?
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Milyen ruhában vannak?
Mi van a szájukon?
Mit jelenthet ez?
Milyen társadalmi csoporthoz tartoznak?
Melyik szabadságjog megsértését gúnyolja ki a rajz készítője?
Mit gondolhat az alkotó a szólásszabadságról?
Kivel, kikkel érthet egyet ebben a kérdésben a rajz készítője?
Vajon mit gondolhat a karikatúra készítője a francia forradalomról?
És vajon mi a véleménye a Szent Szövetségről?
Melyik eszme követője lehet a karikatúra készítője?
Mely társadalmi csoporthoz tartozhatott a rajz alkotója?

Nemcsak elemezhetünk, hanem készíthetünk is karikatúrákat. Lehet olyan feladatot
adni a diákoknak, hogy rajzoljanak karikatúrát egy megismert eseményről vagy személyről,
például: Hogyan ábrázolnád Napóleont Elba szigetén? Hogyan ábrázolnád a magyarokat a
vesztes győri csata után? Hogyan ábrázolnád egy karikatúrán a Szent Szövetséget?
Jelen fejezetünkben nagyon sok forrás található, ezért érdemes ezekkel is foglalkozni,
és fejleszteni a diákok forráselemzéssel kapcsolatos képességeit. Összegző tanóra keretében
a tanulók csoportokra osztva összegyűjthetik azokat a forrásokat, amelyek a francia
forradalommal kapcsolatosak. Majd ezekből az egyik csoportnak azokat a forrásokat kell
kiválogatnia, amelyek a forradalom pozitív, a másik csoportnak pedig azokat, amelyek annak
negatív oldalát mutatják be. Ugyanezt megtehetjük az ipari forradalom kapcsán is, de itt
lehet képeket, illusztrációkat is gyűjteni és rendszerezni.
II.2.9.5. Történelmi térképek a képességfejlesztés szolgálatában
Ebben a fejezetben két térkép található: A forradalmi Franciaország, 1793 és A 14. századi
pestisjárvány elterjedése és pusztítása címűek. A topográfiai készségek fejlesztéséhez
azonban bátran használhatjuk az NKP-n fellelhető interaktív térképeket, valamint az
atlaszban található térképeket.
II.2.9.6. Az NKP használata a tanítás-tanulás folyamatában
A forradalmak és a polgárosodás kora Európában témakörhöz több digitális tananyag is
készült, melyek felkerültek az NKP-re. A Bűvös négyzet című oktatóprogram Napóleon életét
és csatáit dolgozza fel, az Egérrágta szövegekben pedig a francia forradalommal kapcsolatos
szövegeket lehet kiegészíteni a megadott kifejezésekkel. A Napóleon tündöklése és bukása
című feladatsorban szintén a Napóleon életével kapcsolatos eseményeket lehet gyakorolni. E
feladatok elvégzését elsősorban tudást elmélyítő, képességfejlesztő és ismétlő, összegző
tanórán javasoljuk, de házi feladatként is használhatók.
A térképekkel kapcsolatos képességeket is tudjuk fejleszteni az NKP segítségével.
Ehhez két interaktív térkép is készült. A francia forradalom és a napóleoni háborúk (1792–
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1815) című interaktív térkép segítségével végigkövethetjük az Európában végbement területi
változásokat, a térképes feladatban pedig bejelölhetjük a jelentős csaták helyszínét. Az
Európa a Szent Szövetség korában, 1815–1853 című interaktív térképen is megfigyelhetjük a
bekövetkezett politikai változásokat, a térképes feladatban pedig a forradalmak helyszíneit
rögzíthetjük.
II.2.9.7. A társadalmi szolidaritást elősegítő témák és az értékek átadásának kérdésköre
A forradalmak és a polgárosodás kora című témakör is több lehetőséget rejt a nevelés, az
értékátadás tekintetében. Az ipari forradalom, a kapitalizmus kialakulása, a városiasodás
folyamata mind jó alkalmat ad arra, hogy a diákok láthassák, elemezhessék egy-egy
történelmi folyamat, változás pozitív és negatív következményeit. Csoportonként össze lehet
gyűjteni azokat a képeket-illusztrációkat, ábrákat, grafikonokat, táblázatokat és forrásokat,
amelyek az ipari forradalom változásait, eredményeit mutatják be. A csoportok ezeket
kategorizálhatják aszerint, hogy értelmezésük szerint pozitívak vagy sem. Végül vitát
rendezhetünk arról, hogy az egész folyamatot átlátva hogyan értelmezik, ítélik meg az ipari
forradalmat a tanulók. Ez utóbbi fázisban fel lehet tenni az alábbi kérdéseket: Szívesen élnéle olyan társadalomban, ahol nincs vasút? Élnél-e olyan társadalomban, ahol nem ismerték
még a környezetszennyezést stb.
Napóleonról is lehet vitát rendezni, például abban a kérdésben, hogy megérte-e
számára, vagy Franciaország számára a sok háború. Hogyan értékelik a diákok a háborús
áldozatokat? Gondoljunk a lipcsei csatára, melyet nem véletlenül neveznek „népek
csatájának”!
Vitát kezdeményezhetünk a francia forradalomról és annak vívmányairól is. A diákok
egyik csoportja érvelhet amellett, hogy a francia forradalomnak jelentős eredményei voltak
(szabadság, egyenlőség, testvériség eszméje stb.), a másik csoport pedig szembeállíthatja
ezzel a forradalom árnyoldalait (forradalmi terror, nyaktiló stb.). A vita előtt vagy attól
függetlenül feltehetünk a diákoknak érzékenyítő, empatikus kérdéseket: Mit gondolhatott
egy párizsi polgár a nemességről vagy a katolikus egyházról? Hiszen a polgárt adófizetésre
kötelezték, míg az utóbbiak nem adóztak az államnak. Mit gondolhatott XVI. Lajos király a
kivégzése előtt? És Robespierre? Hogyan vélekedhetett a forradalmi terrort átélő francia
lakosság a lázongásokat leverő Napóleonról? A történelmi helyzetek jobb átélésére adhatjuk
azt a feladatot is a diákoknak, hogy írjanak facebook-posztot egy történelmi személyiségről,
például Napóleonról. Milyen posztot írhatott volna a facebookra Napóleon, miután császár
lett? Mit írhatott volna a sikertelen oroszországi hadjárat után? És száműzetésekor?
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II.2.10. A reformkor és az 1848–1849-es szabadságharc Magyarországon témakör jellemzői
és feldolgozása
A normál tanmenetjavaslat 15, a rugalmas tanmenetjavaslat pedig 16 órát ajánl témakörünk
feldolgozásához. A normál tanmenet 11 órát javasol az új tananyag feldolgozására, 4 órát
pedig a képességfejlesztésre, a rugalmas tanmenetjavaslat követése esetén 9 órát
szánhatunk az új tananyag feldolgozására és 7-et a képességfejlesztésre, összefoglalásra és
gyakorlásra. A rugalmas tanmenetjavaslat lehetőséget nyújt egyes tananyagok kihagyására
annak érdekében, hogy több időt szentelhessünk a legfontosabb ismeretek feldolgozására és
gyakorlására. Ennek következtében a következő olvasmányok elhagyhatók: Széchenyi István
országépítő tevékenysége; Az árvízi hajós; Deák Ferenc politikai pályája; Bem József; Buda
ostroma; A hős aradi tizenhárom.
II.2.10.1. A történelmi időszemlélet fejlesztése
Már a hatodik évfolyam végén tartunk, ezért a történelmi időszemlélet fejlesztése során fő
feladatunk a meglévő ismeretek és képességek fejlesztése az időszemlélet kapcsán.
Témakörünk két periódust foglal magában – a reformkort és az 1848–1849-es
szabadságharcot –, így adja magát, hogy a periodizáció képességét fejlesszük. Törekedjünk
rá, hogy a diákok el tudják dönteni, vajon az évszámok, nevek, fogalmak, földrajzi helyek
mely történelmi korszakhoz tartoznak! Ehhez mintaként ajánljuk a tankönyvi összefoglalás
196. oldalán levő első feladatot. Természetesen ez csak egy lehetséges példa, a szaktanár
tevékenységét a helyi igényeknek megfelelően módosíthatja, megváltoztathatja.
A szinkronisztikus szemlélet gyakorlásához használhatjuk a kétoldalú időegyenest is
(egyik oldalon a magyar, másik oldalon pedig az egyetemes történet eseményei, nevei stb.
szerepelnek), de ezt a képességet fejleszthetjük játékosan is. Például: Húzd alá az alábbi
párok közül azokat, akik egymás ismerősei lehettek volna a facebook-on!
a) Robespierre – Kossuth Lajos
b) Széchenyi István – Stephenson
c) Semmelweis Ignác – Deák Ferenc
d) Ferenc József – Napóleon
II.2.10.2. Fogalmak, tartalmi és értelmező kulcsfogalmak tanítása
Az értelmező kulcsfogalmak közül az egyik legfontosabb az okok és következmények
kulcsfogalma. Fejezetünk számos lehetőséget nyújt arra, hogy a tanítás-tanulás folyamatába
implementáljuk. Ennek jó gyakorlata lehet, ha előzetesen oksági láncolatokat készítünk az
egyes korszakokból, a lánc tagjait összekeverjük, hogy aztán a diákok állítsák helyes
sorrendbe őket. Itt most két példát közlünk – egyet a reformkorból, egyet pedig a
szabadságharcból –, de számtalan hasonló feladatot lehet készíteni, s az itt ajánlottak akár
bővíthetők is.
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Állítsd oksági sorrendbe az alábbi eseményeket:
I.
 az áprilisi törvények elfogadása
 Kossuth Lajos és Wesselényi Miklós bebörtönzése
 Magyarország elmaradottsága
 1848. március 15. – kitör a forradalom Pesten
 Kölcsey Ferenc, Széchenyi István és Kossuth Lajos részvétele a
reformországgyűléseken
II.
 a dicsőséges tavaszi hadjárat
 Jellasics horvát bán seregével megindul Pest felé
 a legnagyobb magyar siker: Buda elfoglalása
 a világosi fegyverletétel
 a magyar seregek Pákozdnál legyőzik Jellasicsot
 1848 decemberében Windisch-Grätz vezetésével a császári sereg megtámadja
Magyarországot
 1849. június: a Habsburgok és az orosz cár seregének összehangolt támadása
Magyarország ellen
A következőkben az okok és következmények, valamint az értelmezés
kulcsfogalmának egy feldolgozási lehetőségét mutatjuk be Kojanitz László A történelmi
kulcsfogalmak című írása alapján.

Évfolyam

6.

Témakör

A reformkor

Téma
Fejlesztési cél

Széchenyi István és Kossuth Lajos programja
A diákok analizáló és szintetizáló képességeinek
fejlesztése

Kutatási kérdés

Miben volt azonos és miben különbözött
Széchenyi István és Kossuth Lajos programja?

Források

tankönyvi szövegek (162–163. o.; 170–171. o.)
tankönyvi források (162–163. o.; 170–171. o.)

Feladatok, tevékenységek

1. Csoportmunka: Az egyik csoport gyűjtse össze
Széchenyi István programjának elemeit! A másik
csoport pedig Kossuth Lajos programjának
elemeit szedje össze! A harmadik csoport az
előző két csoport szereplése után keresse meg a
közös elemeket!
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2. Vita rendezése: A csoportok egy-egy tagja
érvelhet Széchenyi vagy Kossuth mellett. A
harmadik csoport pedig szavazhat, hogy kinek az
elképzelése a meggyőzőbb.
A tanulók által készített 1. Széchenyi István és Kossuth Lajos programját
produktum
bemutató vázlat-táblázat
2. A vita dokumentumai
II.2.10.3. Az „Ahogyan a történészek gondolkodnak” tananyagrészek feldolgozása
Témakörünk összesen három Ahogyan a történészek gondolkodnak tananyagrészt tartalmaz.
Ebből kettő az okok és következmények, egy pedig a nézőpont értelmező kulcsfogalmát
tárgyalja. Az első tananyagrész arra hívja fel a diákok figyelmét, hogy a történelmi
események magyarázata során figyelembe kell venni a történelmi szereplők személyes
indítékait, érzelmeit és életútját (163. o.). Vagyis a történelmi események nehezen érthetők
meg az egyéni nézőpont bevonása nélkül. E tudás implementálására jelen fejezetünk sok
lehetőséget kínál fel – például Kossuth Lajos és Széchenyi István vitájában igyekszünk
megkeresni az életrajzi elemek befolyását, szerepét. Megkérdezhetjük a diákoktól, hogy
milyen személyes oka lehetett annak, hogy Széchenyi István elképzeléseiben az arisztokrácia
volt a változás hordozója, míg Kossuth esetében inkább a nemesség? E kérdésben
valószínűleg nagy szerepet játszott az, hogy Széchenyi gazdag arisztokrata, míg Kossuth
nemesi származású volt. Bem József tábornok élete, személyes példájának feldolgozása is
nagyban segítheti az egyéni motívumok megértését. Például meg lehet kérdezni a diákoktól,
hogy Bem tábornok sebesülése ellenére miért vett részt a piski csatában, miért ő vezényelte
csapatait? Vagy miért csatlakozott az egyébként lengyel származású tábornok a magyar
szabadságharchoz, mi volt az oka Habsburg-ellenességének? Természetesen itt meg kell
említeni, hogy Lengyelország ekkor nem volt független állam, és a Habsburgok birtokolták az
ország egy jelentős részét.
A következő tananyagrész is az okok és következmények értelmező kulcsfogalmával
foglalkozik, s azon belül azt tárgyalja, hogy a történelmi események értelmezése során
figyelni kell arra is, hogy azok milyen érzelmeket váltottak ki a történelmi szereplőkből (178.
o.). A tankönyv egy feladattal kívánja ezt az értelmezési módot gyakoroltatni a diákokkal. Az
osztályban az egyik tanuló mondja el Petőfi Nemzeti dal című művét, az osztály pedig kiáltsa
a kórust a szavalóval együtt! E feladat bizonyára segíti a diákok érzelmi átélését. Azonban
nemcsak a pozitív történelmi események átélését gyakorolhatjuk a tanóra keretében, hanem
a negatív, a veszteséggel járó eseményekét is. Például dramatikus módszerekkel vagy
empátiagyakorlatokkal el lehet játszani, hogy milyen lehetett, mikor egy anya megtudta,
hogy a szabadságharcban elvesztette egyetlen fiát. Vagy mit érezhettek a szabadságharc
honvédjai a világosi fegyverletételkor? (Ezt kép is segítheti a tankönyv 192. oldalán.) Hogyan
élte meg a magyar közvélemény az aradi vértanúk kivégzését? Mit érezhettek az emberek:
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csalódottak, elkeseredettek, haragosak, reményvesztettek, beletörődöttek lehettek, vagy
mindezek egyszerre? Továbbá lehet specifikálni ez utóbbi kérdést különböző társadalmi
rétegekre is, pl.: Hogyan élhette meg a világosi fegyverletételt egy Habsburgokhoz hű
főnemes? És egy Budán élő német nyelvű polgár? Vagy egy jobbágy, aki az április törvények
hatására megszabadult a jobbágyi terhektől (robot, tized)?
Az utolsó tananyagrész azt magyarázza el a diákoknak, hogy vannak olyan történelmi
tévhitek, amelyeket a történészek is csak nehezen vagy egyáltalán nem tudnak eloszlatni
(192. o.). Ilyen például az a vélemény, hogy Görgei a szabadságharc árulója volt. E
problematika esetében kísérletet tehetünk arra, hogy „nyomozásszerűen” próbáljuk a
diákokkal kitalálni, vajon miért terjedhetett el ez a tévhit. Például az alábbi kérdést lehet
feltenni ezzel kapcsolatban: Vajon kinek (kiknek) állt érdekében, hogy egyedül Görgei legyen
a felelős a szabadságharc bukásáért? A témát árnyalhatjuk úgy is, hogy megkérdezzük az
osztályt, mit mond el erről a kérdésről az alábbi ellentétpár: „Kossuth apánk” vs. „Görgei az
áruló”. A történelmi tévhitek kapcsán érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy ezek komoly
konzekvenciákkal, negatív következményekkel is járhattak, különösen azok esetében, akikről
ezek a tévhitek szóltak. Vajon milyen lehetett Görgeinek Magyarországon élni? Vajon mit
gondoltak róla az emberek? (Görgei 1867-et követően visszatérhetett Magyarországra,
sokáig Visegrádon élt, és Budapesten halt meg 1916-ban.) Lehet további történelmi
tévhiteket is keresni a magyar történelemben; ilyen például a hadvezér és költő Zrínyi Miklós
halála.
II.2.10.4. Történetmesélés és forráselemzés a képességfejlesztés szolgálatában
Témakörünk nagyon sok szöveges forrást kínál a történelem megismerésében fontos
képességek fejlesztésére, ezért érdemes nagy hangsúlyt fektetni a források feldolgozására.
Fejezetünk hét olyan forrást tartalmaz, amely Kossuth Lajostól származik, így érdemes
ezekkel is foglalkozni. Például az alábbi idézetek felolvasása után a diákok feladata kitalálni,
hogy kiről szólnak, esetleg meg is kereshetik a szöveget a tankönyvben:
1. „Színtelen arcán ezernyi átvirrasztott éjnek tikkadtsága ült, egyetlen szemében a
nemzet minden múlt és jövő bánata tükröződött.” (167. o.)
2. „…ezért, egyenesen ezért tartom én őt a legnagyobb magyarnak, mert (bár
megcáfolna valaki) nem ismerek senkit históriánkban, kiről el ne mondhatnók, hogy százados
hatásra számított lépései sem korán, sem későn nem érkeztek.” (171. o.)
Emellett olyan feladatot is adhatunk a diákoknak, melyben a tankönyvi szövegekből a
tanár által kiválasztott források alapján kell eldönteniük, hogy azok a reformkorhoz, a
forradalomhoz vagy a szabadságharchoz kapcsolhatók. A feladat jellege okán ezt a feladatot
leginkább ismétlő, összegző vagy képességfejlesztő órán ajánljuk elvégezni.
A forrásokkal való ismerkedést úgy segíthetjük, ha híres emberektől származó
idézeteket gyűjtünk ki a tankönyvi forrásokból, a diákoknak pedig azt a feladatot adjuk, hogy
a szöveget párosítsák a hozzá tartozó személlyel. Például: Párosítsd a híres korabeli magyar
személyeket a hozzájuk tartozó idézetekkel!

83

FI-504010501/1 Történelem 5. | FI-504010601/1 Történelem 6. – Tanári kézikönyv

Kossuth Lajos

Petőfi Sándor

Kölcsey Ferenc

Széchenyi István

Felhasználandó szövegek:
1. „…ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő
honosainknak magyar neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét föláldozom
reá.”
2. „Jelszavaink valának: haza és haladás.”
3. „Ipar nélkül a nemzet félkarú óriás.”
4. „A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk!”
Egy másik lehetőség, ha a tankönyvi források reprodukcióját kérjük a diákoktól.
Például Kossuth ceglédi beszéde (183. o.) alapján a diákok írhatnak Kossuth nevében egy
toborzó vagy segítségkérő levelet. A forráselemzés és szövegértés fejlesztésének játékos
formája lehet az is, ha a diákok felolvassák Kossuth ceglédi beszédét, és ennek alapján írnak
facebook-posztot vagy twitter-, esetleg sms-üzenetet. (A beszéd egyébként eredeti
formájában nem maradt fenn.) Ilyen típusú feldolgozásra alkalmas még Petőfi Nemzeti dal
című költeménye (177. o.).
A képi források közé tartoznak a karikatúrák, amelyek sokszor jobban ábrázolják az
adott kor vagy történelmi szituáció hangulatát, illetve az emberek gondolkodásának
jellemzőit, mint az írott szövegek (például törvények). Az ilyen típusú források nagy
valószínűséggel lekötik a diákokat, megmozgatják fantáziájukat. Témakörünk első
karikatúrája Metternich bukását és futását ábrázolja (176 o.). A karikatúra, gúnyrajz jól
szimbolizálja, hogy a forradalom pártján álló sajtó mit gondolt a kancellárról, hiszen az ördög
hátán menekül, sőt az ördög kezében lévő tarisznya jelképezi, hogy a kancellár lefizette az
ördögöt. A karikatúra kapcsán az alábbi kérdéseket tehetjük fel a diákoknak: Kiket látunk a
képen? Hogyan néz ki a táj? Mit jelképez az ördög kezében levő tarisznya? Kinek a pártján áll
a karikatúra rajzolója? Mit gondolhat Metternichről?
A másik karikatúra azt mutatja be, ahogyan a magyar katonák küzdöttek a
szabadságharc végén az orosz és Habsburg túlerő ellen (190. o.). Ennek kapcsán a következő
kérdéseket tehetjük fel a diákoknak: Kiket jelképeznek az állatok? Kit jelképez a katona?
Vajon egyenrangú vagy egyenlőtlen küzdelmet ábrázol a kép? Kivel szimpatizálhat a
karikatúra készítője? A diákok készíthetnek karikatúrát vagy rajzot is a tankönyvi
tartalmakhoz kapcsolódóan, például: Kossuthról, Széchenyiről, Ferenc Józsefről stb.
II.2.10.5. Történelmi térképek a képességfejlesztés szolgálatában
Habár jelen fejezetünkben nem található sok térkép, ezek alkalmasak arra, hogy
segítségükkel a diákok képességeit fejlesszük. Térképeink elsősorban a kódváltásban
nyújtanak segítséget, vagyis abban, hogy a térképen szereplő információkat a diákok
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szöveggé vagy képpé transzformálják. A Magyarország a 19. század első felében című térkép
(158. o.) alapján például az alábbi feladatot lehet adni a diákoknak: Hol voltak
gőzhajójáratok a reformkorban az ország területén? A közlekedés fejlődésére fel lehet hívni
a figyelmet az alábbi feladat segítségével: Milyen közlekedési eszköz segítségével tudnál
eljutni lakóhelyedről Budára? Összetettebb feladatot is adhatunk: Mutasd be a térkép
segítségével, hogy Magyarországon fejlődés ment végbe a reformkorban!
A következő térkép a tavaszi hadjárat eseményeit dolgozza fel (186. o.). Ennek
kapcsán az alábbi kérdéseket lehet feltenni a diákoknak: Hol zajlottak a tavaszi hadjárat
nagyobb ütközetei? Milyen eseménnyel fejeződött be a tavaszi hadjárat?
II.2.10.6. Az NKP használata a tanítás-tanulás folyamatában
Témakörünkben az NKP-n elsősorban olyan videók találhatók, amelyek megkönnyíthetik,
érdekessé tehetik a tanítás-tanulás folyamatát. Videót találhatunk az 1848-as forradalom
eseményeiről és a szabadságharc talán egyik leghíresebb hadvezéréről, Bem Józsefről is. A
Bem József által vezetett erdélyi hadjárat fordulópontját jelentő piski csata történetét külön
videó dolgozza fel. A videó életszerűen adja vissza a csata eseményeit, és bemutatja a
magyar és a császári seregek mozgását. Azt is megtudhatjuk belőle, hogy Bem tábornok
sebláztól gyötörve is részt vett a csatában, és irányította a magyar sereget. Videó mutatja be
a szabadságharc egyik jelentős, de kevéssé ismert összecsapását, a nyerges-tetői csatát
(amelyet magyar thermopülai csatának is neveznek). Itt a kisszámú magyar sereg katonái
életüket feláldozva hősiesen tartották fel az osztrák-orosz csapatokat. Érdekes videó mutatja
be Gábor Áron ágyújának történetét, valamint Gábor Áron emlékét is önálló videó dolgozza
fel.
Az 1848–1849-es szabadságharc témaköréhez öt interaktív térképet is
felhasználhatunk. Talán az a legkomplexebb interaktív térkép, amely a március 15-i
forradalomtól kezdve a szabadságharc bukásáig mutatja be a főbb politikai és katonai
eseményeket. A digitális tananyag feladatot is tartalmaz: a fontosabb földrajzi helyek neveit
kell megtalálni a térképen (pl. Isaszeg, Komárom, Arad, Világos). Külön térkép segítségével
követhetők az 1848 őszi dunántúli hadműveletek, a bécsi udvar második támadása, a
dicsőséges tavaszi hadjárat főbb csatái és eseményeit. Külön térkép mutatja a szabadságharc
bukását is. Az interaktív térképek nagy előnye, hogy azokat nemcsak a tanóra keretén belül,
hanem az otthoni tanulás során is fel tudják használni a diákok.
II.2.10.7. A társadalmi szolidaritást elősegítő témák és az értékek átadásának kérdésköre
Jelen témakörünkben nagyon sok lehetőség nyílik arra, hogy ne csak a diákok értelmi, hanem
érzelmi képességeit is fejlesszük.
A változástatásra, a jobbításra, az ország elmaradottságának felszámolására irányuló
cselekedetekre valószínűleg Széchenyi István példája a legmegfelelőbb. A diákok a tankönyvi
szövegek alapján összegyűjthetik, hogy Széchenyinek mely munkái, törekvései szolgálták
hazánk modernizációját. Egyszerű empátiagyakorlatokkal is el lehet játszani azt, hogy vajon
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mit élhetett meg Széchenyi István, miután a napóleoni háborúkat követően beutazta
Európát, és eljutott az egyik leggyorsabb fejlődő országba, Angliába, majd hazajött
Magyarországra. Angliában ugyanis ekkor már gyárak, vasutak, gőzhajók, tőkések voltak, míg
hazánkban ezek a modernizációs attribútumok és társadalmi rétegek hiányoztak.
A demokráciára, az egymással szembenálló nézetek elfogadására és tiszteltben
tartására lehet jó példa Széchenyi István és Kossuth Lajos szembenállása és eltérő nézeteik
az ország fejlődésének helyes irányáról. Habár elképzeléseik jelentős mértékben különböztek
egymástól, mégis tisztelték egymást, egymás politikai nézeteit. Ennek kapcsán kiemelhetjük
a demokrácia fő jellemzőjét a diktatúrával szemben, nevezetesen hogy nincsen egy uralkodó
nézet, hanem egymással versengő koncepciók vannak, s hol az egyiket, hol a másikat
képviselők jutnak hatalomra.
A hazaszeretet, a hősiesség, az önfeláldozás bemutatására talán a legjobb
lehetőséget a szabadságharc feldolgozása adja. Feldolgozható például Földváry Károly
hőstette (186. o.). Földváry történetét a diákok elmesélhetik vagy leírhatják úgy is, mint akik
Földváryval együtt küzdöttek, de úgy is, mint akik a csata külső megfigyelői, és mintegy
újságírói szerepből számolnak be az eseményről.
Ehhez hasonlóan Bem József tábornok hősiességéről is beszámolhatnak, hiszen ő
sebesülten is részt vett a csatákban és vezényelte seregét. Bem tábornok cselekedeteiről,
tetteiről beszámolhatnak úgy is a diákok, mintha seregének tagjai lettek volna.
A szabadságharc története és annak eseményei megfelelő alkalmat adnak arra, hogy
dilemmák, döntési helyzetek elé állítsuk a diákokat. Erre a legjobb példa talán Görgei Artúr
és a fegyverletétel. A diákoknak el kell dönteniük, hogy Görgei helyesen cselekedett vagy
nem, amikor Világosnál (pontosabban Szőlősnél) letette a fegyvert, és ezzel elbukott a
szabadságharc. E témáról vitát is lehet rendezni, vagy akár „bírósági tárgyalás” keretében
felmenthető vagy elítélhető Görgei.
A 13 aradi vértanú történetét jól beilleszthetjük a többség-kisebbség, a toleranciára
nevelés és az elfogadás problémakörébe. A vértanúk jó része ugyanis nem magyar
származású volt (194–195. o.). A diákok összegyűjthetik, hogy a vértanúk milyen
nemzetiségűek voltak. Továbbá fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy a vértanúk között voltak
arisztokraták és szegény nemesek is, ami azt jelenti, hogy a vagyoni különbségek nem
számítottak a szabadságharc idején. Így akár a tankönyvi szöveg segítségével (194–195. o.)
azt is számba vehetik a tanulók, hogy a vértanúk milyen társadalmi csoportokból származtak.
Az empatikus gyakorlatok is sokat segíthetnek, hogy a diákok átérezzék az emberi drámákat.
Beleképzelve magukat az aradi vértanúk helyzetébe például levelet írhatnak szeretteiknek
életük utolsó estéjén. Vajon mit érezhettek, mire gondolhattak kivégzésük előtt? Ugyanígy
írhatnak levelet, sms-t, facebook-posztot vagy twitter-bejegyzést egy-egy történelmi
szereplő szemszögéből. Például: Milyen facebook-posztot írt volna Kossuth Lajos az áprilisi
törvények elfogadása után? Mit írt, üzent volna Bem tábornok, miután felszabadította
Erdélyt? Mit írhatott volna facebook-oldalára Görgei Buda elfoglalása után, s vajon mit a
világosi fegyverletételkor?
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III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS
LEHETŐSÉGEI
III.1. A tanulási folyamat megtervezése és értékelése
A tanulási folyamat sikerességét nagyban elősegíti, ha az új ismereteket a diákok előzetes
tudásával próbáljuk összekapcsolni, és igyekszünk arra építeni. Ez a tudás a mindennapi
életből és a korábbi iskolai tapasztalatokból épül fel, emiatt az ezen alapuló elképzelések,
vélemények „naiv elméletek”. Ugyanakkor már ezek bevonása a tanítás-tanulás folyamatába
növeli az oktatás eredményességét, hiszen építkezhetünk valamire, és az alapok segíthetnek
eldönteni, hogy milyen irányba vigyük, és milyen tartalmakkal töltsük fel az oktatási
folyamatot. A diákok előzetes tudására való építkezésben nagy segítséget nyújt a tankönyv,
hiszen minden fejezet elején találhatók olyan kérdések, feladatok, amelyek ezeket a
tartalmakat célozzák meg. Természetesen a tankönyvben szereplő, az előzetes tudást
aktiváló kérdések csak ajánlások, a pedagógus bátran hagyatkozhat saját szakmai
tapasztalataira és arra, hogy ő ismeri a diákjait.
Mivel az újgenerációs tankönyvek a történelmi kulcsfogalmak, más néven az
értelmező kulcsfogalmak fejlesztését tartják a legsikeresebb módszernek a történelmi
gondolkodás fejlesztésére, ezért legjobb esetben a tanítás-tanulás folyamata is erre épül. A
II. fejezetben a tankönyv témaköreinek megfelelően nagyon sok példát soroltunk fel arra
nézve, hogy ez milyen módon valósulhat meg az oktatási folyamatban. Természetesen itt is
el kell mondanunk, hogy inkább csak javaslatokról van szó, és a szaktanár bátran
szemezgethet belőlük, nyugodtan változtathat az általunk javasolt feladatok tartalmán.
Elképzelésünkben nem a diákokat kell a módszer szolgálatába állítani, hanem pontosan
fordítva, a módszert kell a diákok egyéniségéhez illeszteni.
A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése, illetve a leckék tanítása során a kutatásalapú
tanítás metódusát ajánljuk. Ennek a megközelítésnek az elméleti keretét és egy gyakorlati
megvalósulási módját A kutatásalapú tanulás feltételeinek megteremtése című fejezetben
vázoltuk fel. Nem győzzük ehelyütt is hangsúlyozni, hogy az itt leírt kutatásalapú tanulás
esetében is igaz: nem a módszer „szolgai” átvétele a cél, hanem az, hogy a helyi
körülményekre, az osztály, illetve a diákok sajátosságaira szabva, alkotó módon használják a
szaktanárok ezt a tanítási-tanulási modellt.
Az újgenerációs tankönyv történelemtanítási koncepciójából következik, hogy olyan
módszerek alkalmazását javasoljuk az oktatás során, amelyek lehetővé teszik, hogy a diákok
kifejezhessék saját elképzeléseiket, és összevethessék azokat társaik gondolataival. Ennek
megvalósítására a vitát, a dramatikus módszereket, játékokat, egyszerű
empátiagyakorlatokat és a csoportos munkát ajánljuk. Kézikönyvünk II. fejezetében több
ilyen gyakorlatot, feladatot mutattunk be. Természetesen az előbb említett módszerek nem
mindenhatók. Előfordulhat, hogy például Görgei Artúrnak a szabadságharcban betöltött
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szerepéről szóló vitában a diákok a történettudomány eredményeivel szembemenő
álláspontra jutnak – például elfogadják, hogy áruló volt –, azonban ilyenkor válik fontossá a
történelmet tanító szaktanár szerepe, hogy a történelmi tévhiteket eloszlassa. Valószínűleg
hiba lenne csak ilyen jellegű tudásátadásra építeni történelemtanítási gyakorlatunkat,
azonban az jól látható, hogy a korszerű történelemoktatás már meghaladta az egyszerű
ismeretátadásra épülő pedagógiát.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy történelemoktatásunk szervesen építsen az online
tanulási környezet használatára. Ezért az újgenerációs tankönyvek több helyen is ajánlanak
internetes elérhetőségeket, ahonnét a diákok történelmi ismereteket szerezhetnek, ahol
utánanézhetnek történelmi kérdéseknek, problémáknak, vitáknak. Ugyanakkor kiemeljük,
hogy az NKP-n a történelem tantárgyhoz kapcsolódóan rengeteg digitális tananyag található
– feladat, animáció, feladatokkal kibővített interaktív térkép, videó stb. Érdemes ezeket a
digitális tartalmakat is bevonni az oktatási folyamatba.
A tanítási óra során tanult ismeretek áttekintésében sokat segíthetnek a minden
lecke végén megtalálható Összefoglaló vázlatok és Összefoglaló kérdések és feladatok. A
leckéket záró kérdések, feladatok fő jellemzője, hogy nem egy-egy részletre, hanem a
leckében található legfontosabb összefüggésekre kérdeznek rá, hiszen a didaktikai cél ebben
az esetben is az volt, hogy ne csak a diákok történelemmel kapcsolatos ismereteit
(évszámok, nevek stb.) bővítsük, hanem képességeiket is fejlesszük.
Talán a tanítási folyamat egyik legkomplexebb kérdésköre a pedagógiai értékelés
problematikája. Tudható, hogy az értékelés, leegyszerűsítve az osztályozás, befolyásolja a
diákok tanulási motivációját, viszonyát az iskolához és a tantárgyakhoz, így a történelem
tantárgyhoz is. Sőt a pedagógiai értékelés – akarva-akaratlanul – mintát a tanulóknak az
önértékelésre és mások értékelésére. Ugyanakkor az értékelés rendszerét nagyban
meghatározza az adott intézmény pedagógiai kultúrája és a történelemtanítás hagyománya
is.
A hagyományos értékelési módszerek mellett – szóbeli felelet, röpdolgozat, témazáró
dolgozat – javasoljuk az új típusú értékelési formák használatát. A hatodikos
történelemtankönyv lehetőséget nyújt arra, hogy a tanulók projektfeladatokat készítsenek.
Ezáltal ezt a módszert is a pedagógiai értékelés szerves részeként alkalmazhatjuk. Javasoljuk
továbbá, hogy a tanárok éljenek a portfóliókészítés lehetőségével is, vagyis gyűjtsék össze a
tanulók munkáit, produktumait, és ezt osztályozzák. Például a jó rajzkészséggel rendelkező
és rajzolni szerető tanulók elkészíthetik egy-egy tankönyvben szereplő festmény
„másolatát”. Aki szeret térképekkel foglalkozni, lemásolhatja azokat. Az ókori Róma
tárgyalásakor a tanulók készíthetnek időegyenest, és ezen bejelölhetik a legfontosabb
eseményeket, uralkodókat stb. Ugyanígy a tanulók összegyűjthetik egy-egy téma kapcsán a
legfontosabb történelmi fogalmakat, vagy azt, hogy kik a leghíresebb személyek az adott
korszakban, és miért ők azok. Így már lehetséges a tanulói portfólió értékelése. Különösen
hátrányos helyzetű tanulók esetében javasoljuk, hogy az értékelésbe számítson be a tanulók
saját teljesítménye: azt nézzük meg, hogy ez a teljesítmény hogyan változott a korábbiakhoz
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képest. E szempontot elsősorban a szummatív értékelés során – ez általában félév végén és
év végén történik – érdemes érvényre juttatni, és figyelembe venni azt, hogy az alacsonyabb
tanulói teljesítménnyel induló tanuló hova jutott el önmagához, és nem a többiekhez képest
történelmi tanulmányai során.

III.2. Hatékony tanítási módszerek és tanulási technikák
Nem könnyű annak megállapítása, hogy melyik oktatási-tanítási módszer lehet a
leghatékonyabb. Valószínűleg nem is lehetséges, hiszen nincsen mindenható módszer,
minden metódusnak léteznek előnyei és hátrányai. A megfelelő módszer kiválasztása
számtalan tényezőtől függ: például a tanulóktól, a tananyagtól, a pedagógustól, vagy akár az
adott intézmény történelemtanítási hagyományaitól. Nagy valószínűséggel kijelenthetjük,
hogy történelemtanítási módszereink közül az előadás és a magyarázat, valamint – talán – a
megbeszélés (beszélgetés) a legelterjedtebbek, vagyis azok, amelyekben a tanári dominancia
a legfontosabb tényező. Tanári kézikönyvünkben amellett érvelünk, hogy ezeknek a tanítási
módszereknek helye van történelemtanításunkban, de a korszerű történelemoktatás már
megköveteli, hogy más módszerekkel is operáljunk a tanítási folyamatban. Használhatjuk
például a vitát, a projektmódszert, a kooperatív módszereket és a játékot. E módszerek egyik
fő jellemzője, hogy itt nem a tanár, sokkal inkább a tanulók szerepe a domináns. Nem szabad
elfelejteni, hogy ettől függetlenül a tanár nélkülözhetetlen szereplője a tanítási folyamatnak,
mert például a vita módszerének alkalmazása során a diákok elfogadhatnak olyan
értelmezési módokat, amelyek a tudomány eredményeinek nem felelnek meg. Ilyenkor a
szaktanárnak kell erre felhívni a tanulók figyelmét.
Az új módszertan implementációjára jó példa a hatodikos tankönyv, ahol minden
témakör elején projektfeladat található. Tanári kézikönyvünk II. fejezetében az egyes
témakörök kapcsán mindig javaslatot tettünk, hogy az új módszertanokat (vita, empatikus
gyakorlatok stb.) hogyan, milyen módon tudjuk integrálni történelemtanítási
gyakorlatunkba. E módszerek változatos használata, kiegészítve a már jól bevált
metódusokkal, segíthet abban, hogy elkerüljük a pedagógiai egyoldalúságot. Javasoljuk, hogy
bátran használjuk az NKP-n található, az 5–6. osztályos történelem tantárgyhoz tartozó
digitális tartalmakat. Az itt található feladatok, animációk, videók, interaktív térképek
segítségével színesíthetjük az egyoldalú, mechanikus történelemtanítási gyakorlatot. Ha a
tanítási óra során sikerül megoldanunk egy-két NKP-n levő feladatot, vagy megtekintünk
néhány videót, akkor már sokat tettünk azért, hogy történelemtanítási gyakorlatunkat
korszerűnek nevezhessük. Kézikönyvünk második fejezetében minden témakörnél
kigyűjtöttük és linkekkel láttuk el azokat az NKP-ról származó digitális tananyagokat, amelyek
hasznosak lehetnek a tanítási-tanulási folyamatban.
Jól tudjuk, hogy rengeteg tanulási technika létezik, és a tanulók is számtalan
különböző technikát használnak, akár tudatosan, akár tudattalanul. Jelen esetben mi csak a
hatodikos tankönyv hátsó-belső borítóján található Jó tanácsok a tankönyvekből történő
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tanuláshoz című részre hívjuk fel a figyelmet. Ez az összeállítás segít megismertetni a
tanulókkal, hogy milyen olvasási „típusok” léteznek, hogy mit tehetnek abban az esetben, ha
egy kifejezés nem világos számukra, hogyan érthetik meg könnyebben a tankönyvben
olvasottakat és hogyan tudják önmaguk is értékelni, elemezni a már megszerzett
ismereteket. Fontosnak tartjuk, hogy e technikákkal ne csak megismertessük a diákokat,
hanem igyekezzünk ezeket a mindennapi gyakorlatban is megvalósítani. Akár ciklikusan is
vissza-visszatérhetünk rájuk, hogy biztosan rögzült tudástartalmakká váljanak.

III.3. A tankönyv tanórai és otthoni használatának lehetőségei
Az újgenerációs tankönyveket úgy dolgozták ki a szakemberek, hogy azokat ne csak a tanóra
keretében lehessen használni, hanem otthoni tanulásra is. A tankönyv e funkcióját segítik elő
a minden leckében megtalálható kérdések és feladatok. Ezek segítségével a tanulók
önmaguk is reflektálni tudnak arra, hogy mennyire sajátították el a tankönyvben levő
ismereteket, és hogy sikerült-e fejleszteni történelmi gondolkodásukat. A minden lecke
végén található Összefoglaló kérdések és feladatokban sok esetben helyet kapott olyan
kérdés is, amely a tanulókat ösztönzi rá, hogy értékeljenek egy-egy történelmi eseményt
vagy történelmi személyt. Az ilyen típusú feladatok pont arra megfelelőek, hogy lássuk, az
ismeretszerzésen túl hogyan változott, fejlődött a tanulók történelmi gondolkodása. Az
Összefoglaló kérdések és feladatok akár házi feladatként is funkcionálhatnak.
Mivel az újgenerációs tankönyvek és az NKP fejlesztése együttesen történt, jó
lehetőség kínálkozik arra, hogy a tanórai és az otthoni tanulást is kiegészítsük az NKP-n
található digitális tananyagok segítségével. Ha egy-egy digitális tananyag (feladat, videó stb.)
megoldására, megtekintésére nem maradt idő a tanórán, akkor ezek képezhetik a tanulók
otthoni tanulásának szerves részét is.

III.4. A tankönyvhöz kapcsolódó egyéb kiadványok
Az újgenerációs történelemtankönyvek történelemtanítási koncepciójának megértésében, az
oktatási-nevelési célok implementációjában segítenek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
munkatársainak munkái, különösen Kojanitz László írásai. Az alábbi tanulmányokat ajánljuk a
történelemtanár kollégák figyelmébe:
 Kojanitz László (2011): A forrásfeldolgozástól a kutatásalapú tanulásig.
Történelemtanítás. 4. sz.
 Kojanitz László (2013): A történelmi kulcsfogalmak. Taní-taniOnline.
 Kojanitz László (2013): A történelmi gondolkodás fejlesztése. Iskolakultúra. 2. sz.
28–42.
 Kojanitz László (2014): Az újgenerációs tankönyvek fejlesztésének koncepcionális
háttere. Új Pedagógiai Szemle. 5–6. sz. 45–67.
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III.5. A tankönyvre épülő normál és rugalmas tanmenetek
Az iskolarendszer differenciáltságát és a pedagógusok módszertani szabadságát figyelembe
véve az 5-6. osztályos újgenerációs történelemtankönyvekhez normál és rugalmas
tanmenetjavaslat is készült.8 A normál és rugalmas tanmenetjavaslatok alapvetően az új
tananyag feldolgozására és a képességfejlesztésre szánt tanórák számában különböznek. Az
ötödik osztályos normál tanmenet 49 tanórát ajánl az új ismeretanyag feldolgozására, 23-at
pedig a képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés óraszámainak. A rugalmas
tanmenetjavaslatban 38 tanórára csökken az új ismeretanyag feldolgozására és 34-re
emelkedik a képességfejlesztésre, összefoglalásra stb. szánt tanórák száma. A hatodik
osztályos tanmenetjavaslatban is hasonlók az arányok. A normál tanmenet 48 órát ajánl az új
ismeretek megtanulására és 24-et képességfejlesztésre, míg a rugalmas tanmenet 37 órát
szán az új ismeretekre és 35-öt a képességfejlesztésre. Nagyon fontosnak tartjuk
megállapítani, hogy úgy tűnhet, a normál tanmenetjavaslat kevesebb lehetőséget biztosít a
képességek fejlesztésére – ezt látjuk a tanórák típusának arányaiban –, azonban a normál
tanmenetjavaslat is nagy teret ad a történelmi gondolkodás fejlesztésének. Ezért javasoljuk,
hogy a tanmenetjavaslatokban foglaltakra való reflektálás legyen az oktatási folyamat
szerves része. Elképzelésünk szerint ideális esetben a történelmet tanító pedagógus a
korábbi jegyzeteit, óravázlatait, tanítási módszereit kiegészíti a tanmenetben foglalt szakmaipedagógiai elvekkel és módszertani javaslatokkal. Vagyis a tanítási-tanulási folyamat
megtervezésének és kivitelezésének egyik alapját a tanár szakmai tapasztalata adja, másik
bázisát pedig az újgenerációs tankönyvekben és tanmenetekben foglaltak. Értelmezésünk
szerint a két tényező egymás nélkül nem, csak együtt tud jól működni.
A normál és a rugalmas tanmenet közti szemléletbeli különbségek – különösen a
képességfejlesztésre szánt tanórák számának aránya – alapján a történelmet tanító
pedagógus szabadon választhat, melyik szakmai dokumentum alapján szeretne tanítani.
Több tényező alapján dönthet, mi itt csak egy értelmezési lehetőséget vázolunk fel.
Jól tudjuk, hogy a magyar iskolarendszer egyik jellemzője a differenciáltság. Amelyik
tanítási módszer jól működik az egyik iskolában, például egy kisvárosi intézményben, az nem
biztos, hogy megfelelően funkcionál egy másikban, például egy nagyvárosi egyetem gyakorló
iskolájában. Sőt, ami az egyik intézményben hasznosnak tűnik oktatási-nevelési
szempontból, talán egy másik intézményben az oktatási-nevelési folyamat gátja lehet. Ennek
alapján javasoljuk, hogy azokban az iskolákban vagy osztályokban, ahol a tanulóknak
szükségük van több ismétlő, összefoglaló, fejlesztő tanórára, ott a rugalmas
tanmenetjavaslatot, ahol pedig nincs szükség ilyen számban ismétlő, összefoglaló, fejlesztő
órákra, ott a normál tanmenetjavaslatot használják. Természetesen ez csak javaslat; a
pedagógus módszertani szabadságának fontos részét képezi a választás lehetősége.

8

Letöltés helye: 5. osztályos normál és rugalmas tanmenetjavaslat, 6. osztályos normál és rugalmas
tanmenetjavaslat.
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A korábbi kerettantervekhez képest a tananyag felosztása megváltozott, ezáltal úgy
tűnhet, hogy a tanulóknak a korábbiaknál többet kell megtanulniuk. Ez nem teljesen így van,
hiszen több tananyag vagy tananyagrész is elhagyható a tanítás során – ezekről az
elhagyható részekről a tanmenetjavaslat mindig tájékoztat. Tanári kézikönyvünk II.
fejezetében mindig kiemeljük, hogy melyek az elhagyható tananyagok. Ezért, és mert
rengeteg módszertani javaslatot is tartalmaz, fontosnak tartjuk, hogy a tanmenetjavaslat
ismerete legyen a tanórára való készülés egyik alappillére.
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IV. A MUNKAFÜZETEK
IV.1. Az újgenerációs munkafüzetek célja
Történelemtanításunk hagyományosan nemcsak a tankönyvben levő ismeretanyag
átadására épül, hanem a tanítás-tanulás folyamatában nagy szerep jut a munkafüzetnek is.
Ennek megfelelően az újgenerációs tankönyvek mellé készültek munkafüzetek is.
A munkafüzetek kidolgozása során az újgenerációs tankönyvekhez hasonlóan fontos
követelmény volt, hogy a feladatok ne csak a történelmi ismeretekre kérdezzenek rá, hanem
fejlesszék a tanulók történelmi gondolkodását is. Vagyis az ismeret és képesség
viszonyrendszerében ez utóbbi domináljon. A másik fontos szempont szerint a
képességfejlesztésnek úgy kell végbemennie, hogy az reflektáljon az 5-6. osztályos tanulók
életkori és gondolkodási sajátosságaira. Emiatt került nagyon sok kép, illusztráció a
munkafüzetekbe, valamint több olyan feladat is helyet kapott, amelynek megoldása során
színezhetnek, rajzolhatnak a tanulók. Mivel a diákok először találkoznak a történelem
tantárggyal és ennek keretében a munkafüzettel, a fejlesztők igyekeztek olyan taneszközt
készíteni, amely élményt nyújt a felhasználóknak, és követi a tanulói aktivitásra építő
történelemtanítás hagyományait. A munkafüzet számos lehetőséget nyújt a történelmi
ismeretek alkalmazására. Emellett a fejlesztők igyekeztek modern elemeket is integrálni a
munkafüzetekbe, így például a diákok elkészíthetik történelmi személyiségek adatlapjait,
vagy kitalálhatják, hogy kinek az adatlapját olvassák (lásd 6. o. MF. 16. o.). A sarkalatos
szempontok közé tartozott az is, hogy a munkafüzet ne önálló, úgymond „elszigetelt” elem
legyen a tanítás-tanulás folyamatában, hanem az a tankönyvi leckék lényeges problémáit,
összefüggéseit állítsa fókuszba, segítsen a tananyag feldolgozásában, valamint az érdeklődő
tanulók számára lehetőséget nyújtson a történelmi tudás mélyítésére, a képességek további
fejlesztésére.

IV.2. Az újgenerációs munkafüzetek tartalma és feladattípusai
A munkafüzetek felépítésükben a tankönyvi témakörök beosztását követik. Ezek ötödik
osztályban a következők: I. A történelem kezdete; II. Hellász földjén; III. A várostól a
birodalomig – Az ókori Róma; IV. A középkor ezer éve; V. Árpád népe. Hatodik osztályban
pedig: I. A középkori magyar királyság virágkora és hanyatlása; II. A világ és Európa a kora
újkorban; III. Magyarország a kora újkorban; IV. A forradalmak és a polgárosodás kora
Európában; V. A reformkor és az 1848–49-es szabadságharc Magyarországon. Ennek a
felépítésnek megfelelően a munkafüzeti leckék a tankönyvi leckék sorrendjét követik. A
feladatok funkciója, hogy segítségükkel a tanulók a tankönyvi anyag gyakorlásán keresztül
történelmi gondolkodásukat fejlesszék, valamint új szöveges források, kérdések, ábrák és
képek segítségével új információkhoz jussanak. A munkafüzeti leckék többnyire két oldal
terjedelműek, de akadnak három-négy oldal hosszúságú egységek is. Átlagosan egy leckében
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hét-tíz feladat szerepel. A leckék hosszúsága és feladatai kapcsán el kell mondanunk, hogy
nem feltétlenül a teljesen kitöltött munkafüzet a jó munkafüzet, hiszen jól tudjuk, hogy a
pedagógus sokszor az „idő szorításában él”. Meggyőződésünk, hogy az a jó munkafüzet,
amelyet a pedagógus a tanulók történelmi gondolkodásának fejlesztésére használ.
Ugyanakkor a munkafüzeti feladatok jól funkcionálhatnak házi feladatként, illetve szorgalmi
feladatként, természetesen a megfelelő pedagógiai értékelés és motiválás segítségével.
Hatékonyan használhatók továbbá az új anyag tanórai feldolgozásakor is, hiszen nagyban
segítik a leckék megértését, elmélyítését.
IV.2.1. Az újgenerációs munkafüzetek leggyakoribb feladattípusai
A munkafüzet leggyakoribb feladattípusai az alábbiak: 1. események időrendi sorrendbe
állítása; 2. igaz–hamis; 3. hiányos szöveg, ábra vagy táblázat kiegészítése; 4. vaktérképes
feladat; 5. kérdések megválaszolása forrás segítségével vagy a nélkül; 6. kakukktojás; 7.
keresztrejtvény; 8. (fogalom)párosítás; 9. csoportosítás; 10. hamis állítások/hibák
kiválasztása.
A következőkben ezekre a feladattípusokra hozunk példákat, minden esetben jelezve,
hogy segítségükkel a történelemtanuláshoz szükséges képességek közül melyeket lehet
fejleszteni (fejlesztési terület).
1. Események időrendi sorrendbe állítása. Fejlesztési terület: tájékozódás időben és térben.

5. o. MF. 21. o.

6. o. MF. 46. o.
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2. Igaz–hamis állítások kiválasztása. Fejlesztési terület: kritikai gondolkodás.

5. o. MF. 68. o.

6. o. MF. 54. o.
3. Hiányos szöveg, ábra vagy táblázat kiegészítése. Fejlesztési terület: ismeretszerzés.

5. o. MF. 73. o.

95

FI-504010501/1 Történelem 5. | FI-504010601/1 Történelem 6. – Tanári kézikönyv

5. o. MF. 95.

6. o. MF. 44. o.
4. Vaktérképes feladat. Fejlesztési terület: tájékozódás időben és térben, térképhasználat,
topográfiai ismeretek.

5. o. MF. 35. o.
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6. o. MF. 53. o.
5. Kérdések megválaszolása forrás segítségével vagy a nélkül. Fejlesztési terület: kritikai
gondolkodás, forráskritika.

5. o. MF. 61. o.
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6. o. MF. 42. o.
6. Kakukktojás. Fejlesztési terület: kritikai gondolkodás, ismeretszerzés.

5. o. MF. 9. o.
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6. o. MF. 81. o.
7. Keresztrejtvény. Fejlesztési terület: az információk rendszerezése és értelmezése, a
tanultak felhasználása új feladathelyzetekben.

5. o. MF. 16. o.
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6. o. MF. 82. o.
8. (Fogalom)párosítás. Fejlesztési terület: kritikai gondolkodás.

5. o. MF. 122. o.
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6. o. MF. 26. o.
9. Csoportosítás. Fejlesztési terület: információk rendszerezése és értelmezése.

5. o. MF. 128. o.

6. o. MF. 97. o.

101

FI-504010501/1 Történelem 5. | FI-504010601/1 Történelem 6. – Tanári kézikönyv

10. Hamis állítások/hibák kiválasztása. Fejlesztési terület: kritikai gondolkodás.

5. o. MF. 21. o.

6. o. MF. 76. o.
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IV.2.2. Az újgenerációs munkafüzetek további feladattípusai
Az előzőekben bemutatott feladatok mellett az alábbi feladattípusok is megtalálhatók a
munkafüzetekben: 1. (tárgyi) források lerajzolása; 2. képfelismerés; 3. fogalmazásírás; 4.
szóalkotás összekevert betűkből; 5. adott fogalomhoz kapcsolódó kifejezések kiválasztása; 6.
történelmi személyiségek adatlapja.
A következőkben mindegyik feladattípust egy-egy példával illusztráljuk, illetve
jelezzük, hogy hogy segítségükkel a történelemtanuláshoz szükséges képességek közül
melyeket lehet fejleszteni (fejlesztési terület).
1. (Tárgyi) források lerajzolása. Fejlesztési terület: rajzok, modellek, makettek és tárgyak
készítése.

5. o. MF. 31. o.
2. Képfelismerés. Fejlesztési terület: ismeretszerzés, a tanultak felhasználása új
feladathelyzetekben.

5. o. MF. 59. o.
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6. o. MF. 52. o.
3. Fogalmazásírás. Fejlesztési terület: információk rendszerezése és értelmezése; a tanultak
felhasználása új feladathelyzetekben; kritikai gondolkodás; kommunikáció; tájékozódás
időben és térben.

5. o. MF. 113. o.

6. o. MF. 17. o.
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4. Szóalkotás összekevert betűkből. Fejlesztési terület: a tanultak felhasználása új
feladathelyzetekben; az információk rendszerezése és értelmezése.

5. o. MF. 90. o.

6. o. MF. 46. o.
5. Adott fogalomhoz kapcsolódó kifejezések kiválasztása. Fejlesztési terület: a tanultak
felhasználása új feladathelyzetekben; az információk rendszerezése és értelmezése.

5. o. MF. 13. o.
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5. o. MF. 34. o.
6. Történelmi személyiségek adatlapjai. Fejlesztési terület: a tanultak felhasználása új
feladathelyzetekben; az információk rendszerezése és értelmezése.

5. o. MF. 32. o.
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6. o. MF. 16. o.
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