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BEVEZETÉS 

A tanári kézikönyvvel a tanulásban akadályozott tanulók számára íródott 5. és 6. osztályos 

történelemtankönyvek eredményes felhasználásában szeretnénk segítséget nyújtani a 

gyakorló pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak. 

Kézikönyvünk öt tematikus egységből épül fel. Az első fejezetben (A tankönyvek 

fejlesztési céljainak megvalósulása) azt mutatjuk be, hogy milyen szakmai-tudományos elvek 

alapján készültek el a tankönyvek, és hogy milyen pedagógiai-módszertani megfontolások 

találhatók a taneszközökben. A második fejezetben (A tankönyvek felépítése, témakörök, 

leckék bemutatása) a tankönyvek szerkezeti struktúráját, az egyes témaköröket és a leckék 

felépítését ismertetjük. A harmadik fejezetben (Módszertani újítás: a gondolattérkép) a 

tankönyvek egyik releváns módszertani újítását, a gondolattérkép módszerét és felhasználási 

lehetőségeit elemezzük. A negyedik fejezetben (A munkafüzetek) a tankönyvekhez szorosan 

kapcsolódó munkafüzetek szerkezetét és tipikus feladatait mutatjuk be. A koronavírusjárvány 

jelentősen megváltoztatta az iskolák életét. A jelenléti oktatás mellett megjelent a távolléti 

vagy a hibrid oktatási forma is. Emiatt a tanári kézikönyv utolsó, ötödik fejezetében 

(Segédanyagok, szakirodalom, internetes források) több internetes módszertani folyóiratot, 

internetes forrást, szakmódszertani könyvet is ajánlunk, hogy ezzel is segítsük az órai 

felkészülést. 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy kézikönyvünk segítséget kíván nyújtani a tankönyvek 

eredményes használatában és abban, hogy a történelemóra korszerűen felépített legyen. Ez 

azonban nem jelenti azt, hogy a tanítás-tanulás folyamata során csak e modell alapján 

lehetséges megszervezni az oktatási folyamatot. Amellett érvelünk, hogy a tanári kézikönyv 

feladata az értelmezési keretek kijelölésében rejlik, és hogy azon belül az oktató milyen 

módszerekkel valósítja meg az oktatási célokat, abban erősen támaszkodunk a pedagógusok, 

gyógypedagógusok módszertani szabadságára. Hiszen a diákokat a velük együtt dolgozó 

pedagógus, gyógypedagógus ismeri a legjobban, és ő látja leginkább, hogy a 

történelemtankönyvekben, illetve a tanári kézikönyvben leírtakat, hogyan és milyen módon 

lehetséges adaptálni a sajátos nevelési igényű tanulókhoz. Ezért ha a történelem tantárgyat 

oktató pedagógus ötleteket tud átvenni a kézikönyvből, vagy segítségével jobban átlátja a 

tankönyvek struktúráját és az abban alkalmazott pedagógiai módszereket, akkor a kézikönyv 

elérte célját. A tantárgyat tanító gyógypedagógusok nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a 

gyógypedagógus-képzés jobb esetben is csak érinti a történelemtanítás módszertanát, így e 

kézikönyv módszertani javaslatokkal támogatja munkájukat. 
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I. A TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA 

I.1. Tanulóközpontúság 

A tankönyvek elkészítése során az egyik legfontosabb elv az volt, hogy a közoktatás tartalmi 

szabályozó eszközeiben (NAT, kerettanterv) előírt tudásformák a megváltozott képességű 

tanulók által befogadhatók, érthetők és megtanulhatók legyenek. Emiatt a tankönyvpárt olyan 

gyakorló gyógypedagógusok írták, akik mindennapi tapasztalataikat, jó gyakorlataikat 

felhasználva dolgozták ki az új tankönyveket. 

A taneszköz megalkotása során fontos célkitűzés volt, hogy a hagyományos 

történelemoktatási megközelítés – amely során a tanár aktívan magyaráz, a tanuló pedig 

passzivitásba süllyed – szoruljon háttérbe ,és a tanítás-tanulás folyamata inkább a tanulók 

aktivitására épüljön. E szemléletmód nem csak a megváltozott tanulási képességű diákok 

esetében fontos. 

A tanulói aktivitásra épülő megközelítés jelenik meg abban a mozzanatban, hogy 

minden lecke a tanulók előzetes tudására irányuló kérdésekkel, feladatokkal kezdődik. Az 

előzetes tudást aktivizáló kérdések nemcsak a korábban tanult történelmi ismeretekre, hanem 

több esetben más tantárgyak – pl. magyar nyelv és irodalom, földrajz – tudáselemeire 

kérdeznek rá. 

A tanulóközpontúságot szolgálja az is, hogy a szélesebb hasábban levő tankönyvi 

főszöveg mellett többnyire a keskenyebb hasábban elhelyezett források, olvasmányok, kép, 

táblázat és grafikonok feldolgozásához irányított kérdéseket, feladatokat találhatunk. Ebben 

az esetben is az volt a tankönyv fejlesztőinek a célja, hogy tanári segítéssel a tanulók egyénileg 

vagy csoportosan gondolkozzanak és értelmezzék a történelmi információkat.  

A történelemtankönyvek készítése során minden esetben felmerül annak a kérdése, 

hogy inkább a történelmi ismeretek (évszámok, nevek, események stb.) legyenek a 

középpontban, vagy inkább az a fontos, hogy a tanulók elsajátítsanak egy történelmi 

gondolkodásmódot, melynek segítségével képesek értelmezni történelmi forrást, szöveget, 

vagy megérteni azt, hogy egy történelmi eseménynek milyen mozgatórugói lehetnek. E 

dilemmát a közoktatás tartalmi szabályozásának eszközei (NAT, kerettanterv) is befolyásolják. 

A tankönyvfejlesztők a történelmi gondolkodás fejlesztése mellett állnak: csak a legfontosabb, 

a történelmi események megértéséhez szükséges évszámok, nevek stb. kerültek a 

tankönyvbe. Így ebből a szempontból is tanulóközpontúság jellemzi a tankönyvet. A 

tananyagcsökkentés elve nemcsak az atipikus tanulók esetében jelenik meg. Viszont az is 

látható, hogy a történelmi gondolkodás, a történelmi események megértése, az ok-okozati 

viszonyok felismerése kevéssé valósítható meg alapvető történelmi tények, információk 

nélkül. 
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A történelemtankönyvek tanulóközpontú oktatási modellje az alábbi módon írható le:  

1. 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. 

I.2. A tankönyvpáron belüli fokozatosság elve 

A tankönyvek elkészítése során releváns célként jelent meg, hogy a tankönyv tartalma és 

annak metodológiája a megváltozott képességű tanulók sajátosságainak megfelelően 

készüljön el. E szándék konkrét megvalósulásának egyik eleme a fokozatosság elvében látható, 

mely az egyes leckék terjedelmében is kifejezésre jutott. Az ötödik osztályos tankönyvi leckék 

terjedelme átlagosan 2-3 oldalra tehető, a hatodik osztályos tankönyvben is megmaradt ez a 

terjedelem, de itt már több esetben is találkozhatunk 4 oldalnyi hosszúságú leckékkel. Ez 

azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a megváltozott képességű tanulóknak több 

szöveggel kell „megbirkózniuk” a 6. osztályban, hiszen a leckék terjedelmének emelkedésével 

egyenesen arányosan növekszik a festmények, illusztrációk, térképek és ábrák száma. Ez 

utóbbiak pedagógiai funkcióval rendelkeznek, hiszen minden képnél, ábránál, térképnél stb. 

irányított kérdések, feladatok találhatók, melyek elősegítik, elmélyítik és kiegészítik a 

tankönyvi szöveg megértését és a tanulói aktivitást segítik elő. 

I.3. A tanulókban rejlő különböző típusú tehetség és kreativitás 

A tankönyvek fejlesztése során releváns célként jelent meg, hogy a tanítási-tanulási folyamat 

ne csak a hagyományos módon valósuljon meg, vagyis a tanulók ne csak történelmi adatokat, 

tényeket, ismereteket sajátítsanak el, hanem a tanulás olyan folyamat legyen, amely segít a 

tanulókban rejtőző különböző képességek kibontakozásában. Ezért és a tanulói aktivitás 

ösztönzésére a tankönyvi szövegben többször is szerepelnek az alábbi mondatok: „Készítsd 

el!”; „Sorold fel!”; „Meséld el!”; „Játsszatok színházat!”. Természetesen ezek csak 

lehetőségek, amelyeket a pedagógus tovább is fejleszthet. 

I.4. A tankönyv tanórai és otthoni használatának lehetőségei 

A tankönyveket a fejlesztők úgy dolgozták ki, hogy azokat ne csak a tanórák keretében, hanem 

azon kívül is, otthoni tanulásra is használhassák a diákok. A tankönyv e funkcióját segítik elő a 

minden lecke végén megtalálható összefoglaló kérdések és feladatok. Ezek segítségével a 

diákok önmaguk is ellenőrizni tudják, hogy mennyire sajátították el a tankönyvben szereplő 

ismereteket. Emellett a tankönyvek módszertani újítása – a gondolattérkép – is alkalmat nyújt 

arra, hogy a tanulók ne csak a tanóra keretében, hanem azon kívül is foglalkozzanak a 
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tankönyvvel. A módszer elsajátítása után a tanulók akár az órai munka keretében, akár házi 

feladatként is készíthetnek egy-egy tankönyvi szövegről gondolattérképet. 

A tankönyvi képek, ábrák, olvasmányok feldolgozásának elősegítéseként a tankönyv 

többször is ajánlja, hogy a tanulók használják az internetet, ami nagyban segíti a tankönyv 

otthoni használatának lehetőséget. Ennek megfelelően az ilyen típusú feladatok 

megvalósulása szintén történhet házi feladat formájában, vagy – amennyiben az 

infrastruktúra lehetővé teszi –az órai munka keretében is. 

I.5. A tankönyvhöz kapcsolódó tanmenet 

Az 5–6. osztályos tankönyvpárhoz tartozik 1–1 tanmenetjavaslat. A tanmenetjavaslatok 

felépítése azonos. Tartalmazza az „Óra témáját”, ez legtöbb esetben megegyezik a tankönyvi 

fejezetek címeivel. Ezt követi a „Célok és feladatok” rész, amelyben arra teszünk javaslatot, 

hogy milyen gondolatmenetre érdemes felfűzni az órát. A „Fejlesztési terület” részben az kerül 

leírásra, hogy a tanóra céljai, feladatai a történelemtanulás és -tanítás mely területeit érintik, 

vagyis mely területek kerülnek fejlesztésre.1 Itt tanári kérdések formájában feladatokat 

javaslunk a „Célok és feladatok” részben megjelölt irányok megvalósítására. Az 

„Ismeretanyag” részben pedig a tankönyvi leckében szereplő fogalmak, évszámok, nevek és 

topográfiai ismeretek kerülnek felsorolásra. 

Mindkét tanmenetjavaslat 72–72 órára készült. Az órák típusait új tananyag 

feldolgozására szánt órákra és képességfejlesztő órákra bontottuk. Ez utóbbihoz soroltuk az 

összefoglalásra, gyakorlásra és az értékelésre szánt órákat is. A képességfejlesztő tanóra célja 

– az új ismereteket feldolgozó tanórával szemben – az, hogy leginkább a tanulók 

történelemhez kapcsolódó képességeit fejlessze, és segítséget nyújtson a történelmi 

gondolkodás fejlesztésében. Vagyis ebben az esetben nem a hagyományos történelmi 

tudáselemek (nevek, fogalmak, évszámok stb.) elsajátítása a lényeg, hanem a tanulók 

gondolkodásának, képességeinek a fejlesztése. Ezért ezen óratípusnál az Ismeretanyag 

oszlopában sokkal kevesebb elem található. A képességfejlesztő órákon nagyobb lehetőség 

nyílik a differenciálásra is, hiszen itt nem az a fontos, hogy „haladjunk a tananyaggal”, hanem 

az, hogy olyan feladatokat kapjanak a tanulók, amelyek segítségével képességeiknek 

megfelelően gondolkodhatnak a történelemről. A tankönyvpárban nincs jelentős különbség a 

két óratípus arányában. Az ötödik osztályos tanmenetjavaslatban 43–29 az új ismeretanyagot 

feldolgozó óra és a képességfejlesztő óra aránya. Ez az arány 44–28 a hatodik osztályos 

tanmenetjavaslatban. 

  

                                                           
1 Kojanitz László: A történelemtanulás tevékenységrendszere című dokumentuma alapján. 

https://www.nkp.hu/media/megtekint/16088319271
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II. A TANKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE, TÉMAKÖRÖK, LECKÉK BEMUTATÁSA  

II. 1. A tankönyv felépítése, a tankönyv témakörei 

Az 5. osztályos történelemtankönyv hat témakör, 38 lecke és 5 összefoglalás segítségével 

mutatja be az őskortól a kora középkor elejéig tartó történelmi időszakot. 

Az Ismerkedés a történelemmel témakör két leckében tárgyalja a történelem 

tanulásához és megértéséhez szükséges alapismereteket, így többek között azt, hogy mi a 

történelem, mit nevezünk történelmi forrásnak, hogyan lehet számítani az időt, és azt, hogy 

milyen történelmi korszakok léteznek. 

Kilenc lecke, 10 olvasmány és összefoglalás segítségével kerül bemutatásra Az őskor és 

az ókori Kelet című témakör. A tankönyv egészét tekintve az olvasmányok száma ebben a 

fejezetben a legtöbb. A Biblia földje című leckében három olvasmány is található (A világ 

teremtése, Az Édenkert, A vízözön), így lehetőség nyílik arra, hogy tanári irányítással, de 

csoportmunkában történjen a szövegek feldolgozása. 

8 leckén, 1 olvasmányon és összefoglaláson keresztül mutatja be a tankönyv Az ókori 

Hellász történelmét. 

Az ókori Róma történetét kilenc lecke, hét olvasmány és összefoglalás segítségével 

dolgozzuk fel. 

A középkori Európa témakör öt leckéje és két olvasmánya nemcsak politikatörténeti 

alapú, hanem erősen megjelenik benne a társadalomtörténeti nézőpont, különösen a 

Földesurak és jobbágyok. Élet az uradalomban című leckében. 

Öt leckében, három olvasmányban és összefoglalásban mondja el a tankönyv a 

magyarság történetét a kalandozások lezárásáig. 

A 6. osztályos történelemtankönyv az év eleji ismétlést követően 4 lecke, három 

olvasmány és összefoglalás segítségével mutatja be A középkori Európa gazdaságát és 

kultúráját. A címnek megfelelően (gazdaság és kultúra) nem politikatörténeti, hanem inkább 

társadalom-, kultúra- és gazdaságtörténeti logikára épül a tematikus egység. Az olvasmányok 

is ezt a gondolatmenetet erősítik (Imádkozzál és dolgozzál! Szerzetesi élet a középkori 

Európában; Román és gótikus templomok; Egy sokoldalú művész, Leonardo da Vinci). 

Az Árpád-kori magyar történelmet a tankönyv öt leckében, két olvasmányban és 

összefoglalásban mutatja be. Ebben a témakörben már a hagyományos, politikatörténeti 

megközelítés a hangsúlyosabb, de a társadalomtörténeti irány itt is megmarad. 

A két tankönyvben eddig az egyetemes és a magyar történelem témái egymást 

váltották, itt azonban a korábbi magyar téma folytatódik tovább, és A középkori Magyar 

Királyság virágkora és hanyatlása kerül bemutatásra. Mivel a leckék száma a korábbiaktól 

eltérően 11-re emelkedik, ezért e fejezetben két összefoglalás található, egy a téma közepén, 
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egy pedig a fejezet végén. Ezzel két részre különül el a témakör. A két összefoglalás mintegy 

„lezárja” a fejezetet, de nem történelmi szempontból, hanem inkább a megnövekedett leckék 

számához és a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodva – így próbálja előtérbe helyezni a 

könnyebb érthetőséget és „befogadhatóságot”. Ennek megfelelően a fejezet végén lévő 

összefoglalás nem érinti a szintén az ebben a fejezetben lévő, korábban összefoglalt 

ismereteket. A fejezethez öt olvasmány is tartozik. 

A világ és Európa az újkor első szakaszában témakör kilenc lecke és – az előzőekben 

bemutatott logika alapján – két összefoglalás, valamint négy olvasmány segítségével kerül 

bemutatásra. E témakörben ismételten a politikatörténeti megközelítés a domináns, 

ugyanakkor a társadalom- és kultúrtörténeti megközelítés is érvényesül, pl. A Napkirály 

udvarában című olvasmány is ez utóbbi szempontot erősíti. 

A tankönyv utolsó, ötödik fejezete 10 lecke, három olvasmány és két összefoglalás 

segítségével mutatja be Magyarország történetét az újkor első szakaszában. A tankönyv 

kislexikonnal zárul. 

A nagy témakörök minden esetben külön oldalon kezdődnek, színes fotók segítségével 

igyekezve felkelteni a tanulók érdeklődését az egyes témák iránt. Az ezt követő oldalon szintén 

színes fénykép található rövid szöveggel, valamint a fejezetben megjelenő legérdekesebb 

témák felsorolásával. Ez utóbbi rész nemcsak érdekes információkat közöl, hanem egy-egy 

történelmi összefüggésre is rávilágít, vagy kiemeli az adott korszakból jelen korunkban is 

tetten érhető elemeket. 

A témakörök szerkezete megegyezik a tankönyvpároknál, többségében új ismeretet 

közlő leckék, melyeket érdekes olvasmányok egészítenek ki. Minden témakör végén 

Összefoglalás található.  

Az összefoglalás a gyógypedagógiában és a gyógypedagógus-képzésben jól ismert, és 

a témakör főbb attribútumait szintetizáló gondolattérkép segítségével történik.2  

II.2. A tankönyvi leckék szerkezete, felépítése 

A tankönyvpári szisztémának megfelelően a leckék szerkezeti felépítése megegyezik az 5. és a 

6. osztályos tankönyvben. 

Minden lecke a következő algoritmusra épül fel: 

1. A lecke címe.  

2. Ezt követi rövid, maximum 4-5 soros bevezetés, amely igyekszik felkelteni a tanulók 

figyelmét az adott témával kapcsolatban, illetve röviden összefoglalni, hogy milyen 

téma kerül majd részletesen bemutatásra. 

                                                           
2 A gondolattérkép főbb jellemzőit, a tanítási-tanulási folyamatban betöltött szerepéről részletesebben lásd a  

III. A gondolattérkép című fejezetet. 
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3. A főszöveget megelőzik a bevezető kérdések, melyek a tanulók előzetes tudását hívják 

elő. A kérdések többnyire a történelemórán korábban tanultakra reflektálnak, de egy 

részük a tantárgyközi kapcsolatokra épít, így több esetben is előfordulnak olyan 

kérdések, amelyek a magyar nyelv és irodalom, a földrajz stb. tantárgy keretében 

elsajátított tudásra építenek. 

4. Ezt követi a lecke főszövege, mely minden esetben alfejezetekre tagolódik. A 

legfontosabb kifejezések, információk félkövérrel kerültek kiemelésre a könnyebb 

átláthatóság és a figyelemfelkeltés érdekében. 

5. A főszöveget az oldalsó hasábban érdekes történetek, ábrák, fényképek, táblázatok 

egészítik ki . Céljuk nemcsak az illusztráció, hanem pedagógiai funkcióval is 

rendelkeznek, ezért minden esetben kérdések, feladatok segítik a megértést, 

feldolgozást. Ebben az értelemben hierarchikus a főszöveg és az oldalsó hasábban lévő 

információk (ábrák, térképek, táblázatok stb.) viszonya, ugyanis ez utóbbiak szerepe a 

főszöveg feldolgozásának támogatása. 

6. Minden lecke Összefoglaló kérdések, feladatok résszel zárul. Az itt szereplő kérdések, 

feladatok nemcsak történelmi tényekre, adatokra kérdeznek rá, hanem egy részük a 

tanulók gondolkodását fejleszti, például az információk szintetizálásával; vagy 

párbeszédet kezdeményez a tanulók között egy-egy történelmi személy szerepéről. 

7. A leckék nagy része kb. 1 oldal terjedelmű érdekes olvasmánnyal zárul, amely az adott 

lecke egy-egy mozzanatát bontja ki részletesen. 

Minden témakörhöz kapcsolódnak olvasmányok. Az olvasmányok célja, hogy érdekes 

történetekkel kerüljön bemutatásra egy-egy történelmi személy vagy történelmi esemény, 

illetve időszak. Az olvasmányokhoz minden esetben kérdések, feladatok kapcsolódnak, ezzel 

is segítve a feldolgozást, és erősítve az adott olvasmány kapcsolatát a témakör egészével. 

Az egyes témakörök végén, illetve a nagyobb témakörök közepén az összefoglalás 

gondolattérkép segítségével valósul meg; a módszer jellemzőit a következőkben ismertetjük. 
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III. MÓDSZERTANI ÚJÍTÁS: A GONDOLATTÉRKÉP 

III.1. Mi a gondolattérkép? Mire jó? 

A történelemtankönyvek egyik jelentős módszertani újítása a korábbi tankönyvekkel 

szemben, hogy az összefoglalás részek nem feladatokkal, kérdésekkel valósulnak meg, hanem 

gondolattérkép (mind map) segítségével. E módszer a gyógypedagógiában és a 

gyógypedagógus-képzésben jól ismert.  

A gondolattérkép olyan vizuális (képi) rendező, amely különféle gondolatok – legyen 

az írott vagy szóbeli – megjelenítésére alkalmas szervező (Bárdossy és mtsai 2002; Gyarmathy 

2001).3 Szivák Judit értelmezése szerint a gondolattérképek „két dimenzióban ábrázolják a 

gondolkodás által felépített fogalmakat, belső és külső kapcsolataik grafikus megjelenítésével” 

(Szivák 2003:39).4 Az a tudományosan bizonyított (Bárdossy és mtsai 2002; Gyarmathy 2001, 

Szivák 2003)5 és a gyógypedagógiai-pedagógiai gyakorlat által is alátámasztott elgondolás 

rejlik a gondolattérkép használata mögött, hogy bizonyos gondolatok, szövegek, kifejezések 

verbálisan kevéssé vagy nehezen fogalmazhatók meg, viszont a képi ábrázolás segítséget 

nyújthat az egyes gondolati, szövegi elemek és azok kapcsolatainak megragadására. E 

gondolatmenet alapján (rész–egész viszonya, alá- és fölérendeltség, kapcsolatok 

megjelenítése) készültek el a tankönyvi gondolattérképek. 

A gondolattérkép használata, oktatási folyamatba való integrálása segíthet a 

jegyzetelésben, tananyagrészek, szövegrészek megtanulásában, valamint a fejlesztési 

folyamatban.6 

III.2. A gondolattérkép felépítése, jellemzői és készítésének „törvényei” 

A gondolattérkép felépítését és jellemzőit Gyarmathy (2001) az alábbiakban foglalja össze: 

1. Tárgya egy központi képben kristályosodik ki. 

2. A fő témák a központból ágaznak ki. 

3. Az ágak tartalmaznak egy kulcsszót, amely nyomtatott betűvel egy kapcsolódó vonalon 

helyezkedik el. A főágakhoz kapcsolódnak a kevésbé fontos információk kisebb 

elágazásokon. 

4. Az ágak egy csomópontokkal kapcsolódó szerkezetet alkotnak. 

                                                           
3 Bárdossy Ildikó és mtsai (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécs–Budapest, 2002.; Gyarmathy Éva 

(2001): Gondolatok térképe. TaniTani, 2001/18–19. sz. p. 113. 
4 Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Budapest, Gondolat Kiadói Kör, ELTE 

Neveléstudományi Intézet. 
5 Egyes szakirodalmak a gondolattérkép helyett a fogalmi térkép kifejezést használják, pl. Szivák 2003. 
6 A témánkhoz nem tartozik szorosan, de a kutatók a gondolattérkép metodológiáját a pedagógusok, 

pedagógushallgatók tudásának, nézeteinek megismerésére használják (Bárdossy 2002, Szivák 2003). 



NT-98748 Tör té n el em 8.  –  T aná r i  k éz i kön yv  
 

 
11 

5. Gazdagítható színekkel, képekkel, kódokkal, dimenziókkal, hogy érdekesebb, szebb és 

személyesebb legyen. Az alábbi ábra a gondolattérkép jellemzőit foglalja össze. 

 
1. ábra: A gondolattérkép gondolattérképe.7 

Szintén Gyarmathy (2001) írja le a gondolattérkép készítésének „törvényeit”: 

1. A rend nem jelent merevséget, a szabadság nem egyenlő a káosszal. 

2. Fektetve legyen a papír előttünk – vizuális mezőnknek ez felel meg; az 

állított lap pedig a listázásos jegyzetelésnek és megjegyzésnek jobban megfelel! 

3. A központi kép hordozza a fő témát – automatikusan fikszál a szem és az agy a 

központra, figyelmet kelt. Szót is lehet képpé tenni. 

4. A nagyobb ágak a központba kapcsolódnak, és a nagyobb témákat jelzik. 

5. Csak egy kulcsszó kerüljön egy vonalra – szabaddá teszi a további 

asszociációkat, és nem folynak egybe a kifejezések. 

6. Nyomtatott betűket használjunk vonalra írva – a nyomtatott betűt képként lehet 

memorizálni. 

7. A szónak megfelelő hosszúságú legyen a vonal, ez letisztultságot, rendet jelent. 

8. Kevéssé ferdén legyenek a szavak, ábrák (max. 45 fok), így könnyebb elolvasni és 

memorizálni. 

9. A központi vonalak vastagabbak legyenek (ha később kiderül, hogy valami fontos, és a 

periférián van, vastagítva fontossá tehető). 

                                                           
7 Forrás: Barátod a gondolattérkép. 

http://www.tanulasmodszertan.hu/blog/2010-03-11-baratod-a-gondolatterkep/
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10. Határok ölelhetik körül a nagyobb ágakat (mint a felhők, formájuk 

emlékeztető lehet). 

11. Használjunk minél több képet és színt! A képek tiszták, átláthatók legyenek. 

12.  Változó nagyságok, dimenziók segítik a kihangsúlyozást. 

13.  A szervezett és megfelelő térközök teszik átláthatóvá és érthetővé a térképet. 

14.  A kódok időmegtakarítást jelentenek, a nyilak vezetik a szemet, irányt 

adnak a gondolatoknak. 

15.  A hierarchikus elrendezés logikai rendet teremt. 

16.  Számokat is lehet alkalmazni, amennyiben sorba kell a témákat rendezni. 

III.3. A tankönyvi gondolattérképek 

A tankönyvi gondolattérképek az egyes témakörök végén, illetve hatodik osztályban a 

hosszabb fejezetek közepén is megtalálhatók, funkciójuk a korábban megtanultak összegzése 

és az egyes tudásrészek, ismeretek közötti kapcsolatok ábrázolása. Lássunk egy példát erre. 

 
2. ábra: Gondolattérkép a középkori Európáról (TK. 6. oszt. 29. o.) 

A gondolattérképen jól látható, ahogyan elkülönülnek a tankönyv által bemutatott tematikus 

egységek (Egyház a középkorban; A keresztes hadjáratok; Kereskedelem és városok; A 

humanizmus és a reneszánsz), s a csomópontok közötti és azon belüli kapcsolatok is jól 
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érzékelhetők. A fontosabb fogalmak, események ábrázolására és a közöttük lévő hierarchia 

feltárására is alkalmas, valamint nemcsak szövegek, hanem képek, ábrák is el lettek helyezve, 

melyek színesítik a térképet. 

III.4. A gondolattérkép felhasználása a tanítási-tanulási folyamatban 

A gondolattérkép módszert használhatjuk a tanítási folyamat bármely pontján. A tankönyv az 

egyes témakörök végén az összegzésnél, a szintézisben való látásra használja fel. Ha a tanulási 

folyamat elején használjuk – pl. a tanóra elején –, akkor elsősorban a tanulók előzetes 

tudásának feltárására alkalmas, segítségével megismerhetjük, hogy a fejlesztési folyamatban 

hol tartanak a tanulók. Amennyiben a folyamat végén használjuk, akkor a tanítási-tanulási 

folyamat eredményei válnak láthatóvá. Természetesen használhatjuk a tanulási folyamat 

közben is, ilyenkor elsősorban a tanultak szemléltetésére, az egyes résztémák közötti 

kapcsolatok, összefüggések ábrázolására alkalmas. 

A gondolattérkép módszerét használhatjuk úgy is, hogy a tanulók csoportjainak egy-

egy tankönyvi olvasmányt vagy tankönyvi kép történetét kell ábrázolnia gondolattérképen. Az 

egyes gondolattérképeket akár a pedagógus, akár a tanulók is értékelhetik, s ezzel a társas 

értékelés mozzanatát is bekapcsolhatjuk a tanítási-tanulási folyamatba. Természetesen akár 

az önértékelés, akár a társak általi értékelés használata is egy tanulási folyamat eredménye, 

ennek szempontrendszereit a pedagógus, gyógypedagógus segítségével szükséges a 

tanulóknak elsajátítaniuk. A gondolattérkép módszerét a projektmódszer keretében is fel 

lehet használni. A végeredményt akár ki is lehet állítani, amit a szülők is megtekinthetnek. 

Nemcsak papíralapú gondolattérképet lehet készíteni, hanem az interneten találhatók 

angol nyelvű gondolattérkép-készítő oldalak is. Például: miro.com; mindmeister.com, ez 

utóbbihoz a youtube-on található angol nyelvű oktatóvideó is. Ezek ingyenes, regisztráció után 

használható gondolattérkép-készítő oldalak. A gondolattérkép módszerének elsajátítását, 

használatát a tanulóknak először papír alapon szükséges megtanulniuk, tanári segítséggel. 

Csak ezt követheti felsőbb évfolyamokban az interneten megtalálható gondolattérkép-készítő 

oldalak használata. 

  

https://miro.com/
https://www.mindmeister.com/?r=914691&gclid=CjwKCAjw0On8BRAgEiwAincsHOhSEeDsz2kaHXDXsB0xhm6LYgTmuI1K9sQVgTs_p2KwME8Dm890fhoCQpUQAvD_BwE
https://www.youtube.com/watch?v=3DqEoM5fKJg&feature=emb_logo
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IV. A MUNKAFÜZETEK 

IV.1. A munkafüzetek célja 

Történelemtanításuk hagyományainak megfelelően a tankönyvek mellé munkafüzetek is 

készültek. A tankönyvek logikáját követve a munkafüzetek esetén is a legfőbb cél az volt, hogy 

a munkafüzetek feladatai a megváltozott képességű tanulók igényein alapuljanak, és ne 

fordítva. Emellett szintén a megvalósítandó célok közé tartozott, hogy a munkafüzet ne csak 

a történelmi tényekre kérdezzen rá, hanem a tanulók belső motivációján alapuljon, és próbálja 

a tanulói aktivitást elősegíteni elsősorban olyan feladatokkal, amelyek a gondolkodtatáson és 

az ismeretek alkalmazásán és felhasználásán alapulnak. 

A munkafüzetek elkészítése során sarkalatos szempont volt, hogy a munkafüzet ne 

önálló, a tankönyvtől teljesen elszigetelt tananyag legyen, hanem a tankönyv logikájára 

épüljön, mintegy kiegészítse azt. Összegzésképpen (és leegyszerűsítve) azt is mondhatjuk, 

hogy a tankönyvek inkább a tudásátadás, míg a munkafüzetek az elsajátított – és a munkafüzet 

használata során megtanult – történelmi ismeretek alkalmazásainak eszközei. Továbbá 

releváns cél volt az is, hogy a történelem tantárgy iránt érdeklődő tanulók számára a 

munkafüzetek lehetőséget nyújtsanak a történelmi tudás elmélyítésére, a képességek további 

fejlesztésére. 

Meglátásunk szerint nem feltétlenül a teljesen és hibátlanul kitöltött munkafüzet a jó 

munkafüzet. Sokkal inkább az a jó munkafüzet, amely segíti a tipikus és nem tipikus tanulók 

gondolkodásának fejlesztését. Ezért támogatjuk, hogy a pedagógus – jól ismerve tanulóit – 

bátran válogasson a munkafüzeti feladatok között, és amennyiben úgy érzékeli, hogy egyes 

feladatok nem vagy nehezen megvalósíthatók a tanulási folyamatban, akkor „ugorja át” 

azokat. 

A munkafüzeti feladatokat nemcsak az órai munka során érdemes felhasználni, hanem 

jól funkcionálnak házi vagy szorgalmi feladatként is, a megfelelő pedagógiai értékelés 

segítségével. 

IV.2. A munkafüzetek tartalma és leggyakoribb feladattípusai 

A munkafüzetek szerkezetükben a tankönyvi témakörök beosztását követik. Ezek az ötödik 

osztályban az alábbiak: I. Ismerkedés a történelemmel; II. Az őskor és az ókori Kelet; III. Az 

ókori Hellász; IV. Az ókori Róma; V. A középkori Európa kialakulása; VI. A magyarság története 

a kezdetektől a kalandozások végéig.  

Hatodik osztályban pedig a következők: I. A középkori Európa gazdasága és kultúrája; 

II. A magyarság története az államalapítástól az Árpád-ház kihalásáig; III. A középkori Magyar 

Királyság virágkora és hanyatlása; IV. A világ és Európa az újkor első szakaszában;  
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V. Magyarország az újkor első szakaszában. E logikának megfelelően a munkafüzeti leckék a 

tankönyvi leckék sorrendjét követik. 

Terjedelmüket tekintve a munkafüzetpárok leckéi többnyire 1-2 oldal terjedelműek, a 

témakörök végén található összefoglalások viszont 4-5 oldal hosszúságúak is lehetnek. Ennek 

megfelelően egy munkafüzeti lecke 4-5 feladatot tartalmaz, az összefoglalások pedig ennek 

általában kétszeresét. 

IV.2.1. A munkafüzetek leggyakoribb feladattípusai 

A következőkben a munkafüzetek 12 leggyakoribb feladattípusát mutatjuk be. Minden 

feladattípushoz egy-egy példát rendelünk az 5. és a 6. osztályos tankönyvből, valamint 

jelezzük, hogy az adott feladattípus melyik fejlesztési területre hat.8 

A leggyakoribb feladattípusok:  

1. időszalag;  

2. események időrendi sorrendbe állítása;  

3. térkép-vaktérkép;  

4. igaz-hamis állítások kiválasztása;  

5. feleletválasztás;  

6. hiányos szöveg, ábra, táblázat kiegészítése;  

7. párosítás;  

8. csoportosítás;  

9. keresztrejtvény;  

10. profilkészítés. 

1. Időszalag.  

Fejlesztési terület: tájékozódás térben-időben, egy történet eseményeinek helyes sorrendbe 

állítása. 

 
5. oszt. MF. 35. o. 

                                                           
8 A fejlesztési területek részletes leírása Kojanitz László A történelemtanulás tevékenységrendszere című 

munkájában megtalálhatók. 

https://www.nkp.hu/media/megtekint/16088319271
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6. oszt. MF. 36. o. 

2. Események időrendi sorrendbe állítása.  

Fejlesztési terület: tájékozódás térben-időben, egy történet eseményeinek helyes sorrendbe 

állítása. 

 
5. oszt. MF. 52. o. 

 
6. oszt. MF. 15. o.  
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3. Térkép–vaktérkép.  

Fejlesztési terület: tájékozódás térben-időben, az események helyszíneinek megkeresése 

térképen. 

 
5. oszt. MF. 72. o. 

 
6. oszt. MF. 44. o. 
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4. Igaz–hamis állítások kiválasztása.  

Fejlesztési terület: kritikai gondolkodás; információk rendszerezése és értelmezése. 

 
5. oszt. MF. 22. o. 

 
6. oszt. MF. 66. o. 
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5. Feleletválasztás.  

Fejlesztési terület: kritikai gondolkodás; információk rendszerezése és értelmezése. 

 
5. oszt. MF. 40. o. 

 
6. oszt. MF. 4. o. 
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6. Hiányos szöveg, ábra, táblázat kiegészítése.  

Fejlesztési terület: ismeretszerzés; információk rendszerezése és értelmezése. 

 
5. oszt. MF. 59. o. 

 
6. oszt. MF. 21. o. 
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7. (Fogalom)Párosítás.  

Fejlesztési terület: kritikai gondolkodás; információk rendszerezése és értelmezése. 

 
5. oszt. MF. 60. o. 

 
6. oszt. MF. 89. o. 
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8. Csoportosítás.  

Fejlesztési terület: információk rendszerezése és értelmezése. 

 
5. oszt. MF. 46. o. 

 
6. oszt. MF. 11. o. 
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9. Keresztrejtvény.  

Fejlesztési terület: információk rendszerezése és értelmezése; a tanultak felhasználása új 

feladathelyzetekben. 

 
5. oszt. MF. 25. o. 

 
6. oszt. MF. 19. o. 
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10. Szövegkiegészítés (a tankönyv segítségével).  

Fejlesztési terület: információk rendszerezése és értelmezése; a tanultak felhasználása új 

feladathelyzetekben. 

 
5. oszt. MF. 43. o. 

 

6. oszt. MF. 39. o. 
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11. Fogalmak magyarázata, definiálása.  

Fejlesztési terület: információk rendszerezése és értelmezése. 

 
5. oszt. MF. 65. o. 

 
6. oszt. MF. 37. o. 

12. Önálló szövegalkotás.  

Fejlesztési terület: információk rendszerezése és értelmezése; a tanultak felhasználása új 

feladathelyzetekben; rövid beszámoló készítése a tanultak és az olvasottak alapján. 

 
5. oszt. MF. 46. o. 
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6. oszt. MF. 24. o. 
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V. SEGÉDANYAGOK, SZAKIRODALOM, INTERNETES FORRÁSOK 

A történelemtanítás módszertanában jó eligazítóként szolgálnak az alábbi kötetek: 

 Csepela Jánosné – Horváth Péter – Katona András – Nagyajtai Anna (2000): A 

történelemtanítás gyakorlata. Tantárgy-pedagógiai tankönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest. 

 Katona András – Sallai József (2002): A történelem tanítása. Tantárgy-pedagógiai 

összefoglaló. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

 F. Dárdai Ágnes (2003): Történelem tanításának és tanulásának módszerei és 

stratégiái. Raabe Kiadó, Budapest. 

 Vajda Barnabás (2018): Bevezetés a történelemdidaktikába és a 

történelemmetodikába. 2. kiadás. Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Komárom. 

A történelem tanításának kérdéskörével a Történelemtanítás online folyóirat foglalkozik. 

A történelemtankönyvek logikájának megismerésében segítenek Kojanitz László tanulmányai: 

 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. 

A művészetpedagógia, azon belül a dráma és a történelemtanítás kapcsolatát mutatják be sok 

gyakorlati példával az alábbi cikkek: 

 Szajkó Ottília (2008): A drámajáték lehetséges alkalmazási területei a történelemórán. 

 Szontágh Pál (2013): Alkalmazott dráma az általános iskolai történelemtanításban. 

Könyv és Nevelés. 4. sz.  

A kooperatív és a játékos módszerek alkalmazásában segít az alábbi online cikk: 

 Hegyeshalminé Varga Judit: „Játszani is engedd...”. Játékos és kooperatív módszerek 

együttes alkalmazása történelemórán. Történelemtanárok Egylete. 

A Nemzeti Köznevelési Portálon (NKP) a történelem tantárgyhoz (is) kapcsolódóan jelentékeny 

mennyiségű digitális tananyag (játékok, feladatok, képek, források stb.) található. 

  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/kojanitz-laszlo-a-forrasfeldolgozastol-a-kutatasalapu-tanulasig-02-04-05/
http://www.tani-tani.info/a_tortenelmi_kulcsfogalmak
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00173/pdf/EPA00011_iskolakultura_2013_2_028-047.pdf
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-ujgeneracios-tankonyvek-fejlesztesenek-koncepcionalis-hattere
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-ujgeneracios-tankonyvek-fejlesztesenek-koncepcionalis-hattere
http://www.tani-tani.info/084szajko
https://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/alkalmazott_drama_az_altalanos_iskolai_tortenelemtanitasban
https://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/alkalmazott_drama_az_altalanos_iskolai_tortenelemtanitasban
https://tte.hu/media/pdf/25-hegyeshalmine-jatszani.pdf
https://tte.hu/media/pdf/25-hegyeshalmine-jatszani.pdf
https://www.nkp.hu/
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A gondolattérkép módszeréhez az alábbi szakirodalmat, forrásokat és gondolattérkép-készítő 

honlapokat ajánljuk: 

 Bárdossy Ildikó és mtsai (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécs–Budapest, 

2002. 

 Gyarmathy Éva (2001): Gondolatok térképe. TaniTani, 2001/18–19. sz. p. 113.  

 Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Budapest, Gondolat Kiadói Kör, 

ELTE Neveléstudományi Intézet. 

 Szivák Judit (2014): Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok. ELTE Eötvös Kiadó, 

Budapest. 

 http://www.tanulasmodszertan.hu/blog/2010-03-11-baratod-a-gondolatterkep/ 

(utolsó letöltés: 2020. november 25.) 

 https://miro.com/ (angol nyelvű; utolsó letöltés: 2020. november 25.) 

 https://www.mindmeister.com/ (angol nyelvű; utolsó letöltés: 2020. november 25.) 

 

http://www.eltereader.hu/media/2016/05/Szivak-_READER.pdf
http://www.tanulasmodszertan.hu/blog/2010-03-11-baratod-a-gondolatterkep/
https://miro.com/
https://www.mindmeister.com/

