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1. Bevezetés 

A történelem tantárgyat tanító gyógypedagógus nincsen könnyű helyzetben, hiszen a 

gyógypedagógus-képzés egyáltalán nem, vagy igencsak kevéssé érinti a történelemtanítás 

problematikáját. A képzés és a történelemtanítás valósága közötti szakadékot egészen 

bizonyos, hogy egy tanári kézikönyv nem képes áthidalni. Ezen ellentmondástól függetlenül a 

tanári kézikönyv abból a célból íródott, hogy segítséget nyújtson a tanulásban akadályozott 

tanulóknak történelem tantárgyat oktató pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak a 7. 

osztályos történelem tankönyv és munkafüzet eredményes felhasználásában. Ez egyben azt is 

jelenti, hogy a kézikönyvben nem a gyógypedagógiai, hanem a történelmi szemléletmód a 

hangsúlyos. 

Tanári kézikönyvünk öt tematikus egységből épül fel1. Az első fejezetben (A tankönyv 

fejlesztési céljainak megvalósulása) azt mutatjuk be, hogy a tankönyv milyen szakmai-

tudományos elvek alapján készült. A következő fejezetben (A tankönyv felépítése, témakörök, 

leckék bemutatása) a tankönyv struktúráját ismertetjük, illetve hogy az egyes leckék milyen 

algoritmus alapján épülnek fel. A következő fejezetben (Módszertani újítás: A gondolattérkép) 

pedig a tankönyv egyik új metodológiai eleme, a gondolattérkép kerül bemutatásra. Az utolsó 

előtti fejezetben (Munkafüzet) a tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzetek felépítését és 

leggyakoribb feladattípusait ismertetjük. Az utolsó fejezetben (Segédanyagok, szakirodalom, 

internetes források) pedig összegyűjtöttük a történelemtanítás témakörében a többnyire 

online elérhető forrásokat, szakirodalmat és internetes honlapokat, hogy segítsük a 

történelemórára való sikeres felkészülést és magát a tanítást. 

Fontosnak tartjuk elmondani, hogy az oktatás-nevelés folyamata komplex rendszernek 

tekinthető. Legfontosabb elemei többek között a tanuló, a pedagógus-gyógypedagógus és a 

szülők. A rendszerben csak ez egyik, de fontos tényező a tankönyv. Ami egyben azt is jelenti, 

hogy az itt felvázolt koncepció nem mindenható, ahogyan egyetlen módszer vagy egyetlen 

tankönyv sem. Vagyis a tanítási-tanulási folyamatot nem csak az itt felvázolt koncepció alapján 

lehet megszervezni. Hiszen a pedagógusok-gyógypedagógusok ismerik a legjobban tanulóikat, 

és előfordulhat, hogy az itt ismertetett módszerek nem, vagy kevéssé működnek. Ilyen 

esetben természetes és helyesen teszi a pedagógus-gyógypedagógus, hogy más 

metodológiákkal kísérletezik. Így amellett érvelünk, hogy amennyiben – akár csak kis 

mértékben is – a kézikönyv segíti a tankönyv jobb megértését, vagy ötleteket lehet átvenni 

belőle, akkor már elérte célját. 

 

                                                           
1 Mivel a 7. osztályos történelemtankönyv és -munkafüzet felépítése, szerkezete jelentős egyezést mutat az 5-6. 
osztályos tankönyvpáréval, így ennek megfelelően jelen tanári kézikönyv is hasonlít (felépítés, szerkezet, szöveg 
tekintetében) az 5. és a 6. osztályos tankönyvekhez írt tanári kézikönyvhöz. Darvai Tibor (2021): Tanári kézikönyv. 
Oktatási Hivatal. Budapest. Elérhetőség: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/NT-98745__kezikonyv.pdf 
(Utolsó letöltés: 2021. június 11.) 
 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/NT-98745__kezikonyv.pdf
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2. A tankönyv fejlesztési céljainak megvalósulása 

2.1. Tanulóközpontúság 

A közoktatás tartalmi szabályozói (NAT, kerettanterv) nagymértékben meghatározzák a 

történelem tantárgy tanításának és tanulásának irányát és tartalmát. A tankönyv megalkotása 

során a legfőbb cél az volt, hogy e meghatározott tartalom a megváltozott képességű tanulók 

által befogadható, megérthető és megtanulható legyen. E cél legjobb megvalósulása 

érdekében a tankönyvet gyakorló gyógypedagógus készítette el, így a mindennapi 

tapasztalatok, jó gyakorlatok is felhasználásra kerültek a tankönyvben. 

A tankönyv igyekszik elkerülni a hagyományos történelemtanítási modellt, vagyis azt, 

amikor a pedagógus az aktív, a tanuló pedig a passzív fél a tanítás-tanulás folyamatában. E 

tradicionális szemléletmód kevéssé működik a megváltozott képességű tanulók körében.  

A tanulói aktivitás modellje jelenik meg abban, hogy minden lecke elején a tanulók 

előzetes tudására referáló kérdések találhatók. Valamint e kérdések, feladatok alkalmasak a 

tantárgyi kapcsolatok erősítésére is, hiszen nemcsak a történelmi ismeretekre, hanem más 

tantárgyak ismereteire (magyar nyelv és irodalom, földrajz, művészetek stb.) is utalnak, 

rákérdeznek.  

A tanulóközpontúság érhető tetten abban is, hogy a tankönyvi főszöveg mellett 

elhelyezett oldalhasábban találhatunk rövid ismertetéseket, történeteket, forrásokat, 

képeket, táblázatokat stb. Ezek funkciója éppen az, hogy a tanuló, akár önállóan, csoportban 

vagy tanári segítséggel dolgozza fel a történelmi információkat. Ezzel is elősegítve a történelmi 

gondolkodás fejlesztését. 

A történelemtankönyvek elkészítése során a legnagyobb dilemmát mindig az okozza – 

jelen esetben is az volt –, hogy a történelem tantárgy tanulása során a tanulók inkább a 

történelmi ismereteket (évszámok, nevek, események stb.) tanulják meg, vagy inkább az a cél, 

hogy a történelemről való gondolkodás fejlesztése, a történelmi események megértése, az ok-

okozati folyamatok interpretálása álljon középpontban. Természetesen e nehezen feloldható 

dilemmát a már korábban említett tartalomszabályozási dokumentumok (NAT, kerettanterv) 

is befolyásolják. A tankönyv fejlesztése során az volt a megvalósítandó cél, hogy inkább a 

gondolkodás fejlesztése és ne a történelmi tények megtanulása álljon a tanítási-tanulási 

folyamat fókuszában. E gondolatmenet érvényesítése látható abban is, hogy a tankönyv csak 

a legfontosabb történelmi tényeket, adatokat (évszámok, nevek stb.) tartalmazza. Így 

lényegében tananyagcsökkentés valósult meg. 

A történelemtankönyv tanulóközpontú modellje az alábbi koncepció alapján írható le: 

1. Kapcsolatot teremt a tanuló előzetes tudásával; 2. Majd jól és könnyen érthető struktúrába 

rendezi az új ismereteket; 3.  Lehetőséget biztosít az önálló vagy csoportos feldolgozásra; 4. 

Szintetizálja a megszerzett tudást; 5. Lehetőséget ad az újonnan tanult ismeretek, képességek, 

készségek új kontextusban való alkalmazására.  
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2.2. A tanulókban rejlő különböző típusú tehetség és kreativitás 

A tankönyvek fejlesztése során a releváns célok közé tartozott, hogy ne a tananyag, hanem a 

tanulók kerüljenek a tanítási-tanulási folyamat középpontjába, és amennyire lehetséges a 

tankönyv segítségével elkerülhető legyen a hagyományos, „mechanikus” történelemtanítási 

modell, amikor „a tanár beszél, a diák pedig csak hallgat”. A megváltozott képességű tanulók 

kreativitását igyekeznek kibontakoztatni a tankönyvi feladatok és kérdések is. Ezért 

szerepelnek a „keresd meg”, „meséld el”, „rajzold le”, „készítsd el” stb. kifejezések a feladatok, 

kérdések szövegében.  

2.3. A tankönyv tanórai és otthoni használatának lehetőségei 

A tankönyvet úgy fejlesztették ki, hogy ne csak a tanítási órán, hanem azon kívül is, otthoni 

tanulásra is felhasználható legyen. A tankönyv e funkciójának megvalósításában segít a 

minden lecke végén megtalálható összefoglaló kérdések és feladatok rész. Ezeken keresztül 

nemcsak tanári segítséggel, hanem a tanulók önmaguk is ellenőrizhetik, hogy mennyire 

sajátították el a tankönyvi anyagot, illetve mennyire sikerült szintetizálni azt. 

Ugyanezen feladat szolgálatában állnak a minden témakörben megtalálható 

olvasmányok. Rövid, de érdekes történetek, „sztorik” kerülnek itt bemutatásra. Továbbá 

szintén ekként funkcionálhatnak a tankönyvi főszöveg melletti hasábban szereplő képi és 

szöveges források, táblázatok, ábrák is. Amennyiben a tanítási óra keretében e 

tananyagrészeket nem sikerült feldolgozni, akkor a szabadidőben történő tanulást ez 

segítheti. 

A minden témakör végén megtalálható gondolattérképek is alkalmat nyújthatnak arra, 

hogy a tanulók ne csak tanítási órán, hanem azon kívül is foglalkozzanak a történelem 

tantárggyal, a tankönyvvel. Ugyanis a tanulók – a gondolattérkép módszerének elsajátítása 

után – akár tanítási órán, de akár azon kívül is készíthetnek gondolattérképet a számukra 

legérdekesebb tankönyvi részekről.  

Az ábrák, képek, olvasmányok feldolgozása során a tankönyv többször is ajánlja, hogy 

a tanulók a jobb megértéshez használják az internetet, akár a tanítási óra keretében – ha az 

infrastruktúra ezt lehetővé teszi –, akár azon kívül, akár házi feladat formájában. 

2.4. A tankönyvhöz kapcsolódó tanmenet 

A tanmenet tartalmazza az Óra témáját, ami legtöbb esetben megegyezik a tankönyvi lecke 

címével. Ezt követi a Célok, feladatok oszlop, amely a pedagógusoknak abban próbál 

segítséget nyújtani, hogy melyek lehetnek az egyes tanítási órák hangsúlyai, irányai. A 

Fejlesztési terület részben az előbbiekben kijelölt célokat „bontja le” tanulói tevékenységre, és 

megmutatja, hogy az egyes célokhoz rendelt példafeladatok a történelmi gondolkodás mely 
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elemét célozzák meg.2 Az Ismeretanyag részben pedig az adott tankönyvi leckében szereplő 

fogalmak, szakkifejezések, évszámok, nevek és topográfiai ismeretek lettek felsorolva. 

A tankönyvhöz készült tanmenet tananyagbeosztása heti kétórás tantárgyhoz igazodva 

72 tanítási órához készült el. A tanmenet megkülönbözteti az új tananyagot feldolgozó és a 

képességfejlesztő órát. Ez utóbbihoz tartoznak a gyakorlásra, összefoglalásra és az értékelésre 

szánt tanítási órák. A képességfejlesztő tanítási óra célja – ahogyan a neve is tartalmazza – az 

új tananyagot feldolgozó órával szemben, hogy a tanulóknak a történelem tantárgyhoz 

kapcsolódó képességeit, a történelmi megértést és a történelmi gondolkodást fejlessze. Ekkor 

nem a történelmi tények, ismeretek (évszámok, nevek stb.) megtanulása a feladat, hanem a 

tanulók gondolkodásának fejlesztése. A képességfejlesztő órák lehetőséget nyújtanak a 

differenciálásra, hiszen ekkor nem az a cél, hogy „haladjunk a tananyaggal”, hanem inkább az, 

hogy a tanulók vagy a csoportok olyan feladatokat kapjanak, amelyek segítségével 

fejlődhetnek képességeik, gondolkodásmódjuk. Az előbbiek következménye, hogy a 

Képességfejlesztő órák esetében a lexikális tudásról referáló Ismeretanyag oszlop tartalma 

jelentősen kevesebb, mint az Új tananyag feldolgozása esetében. Természetesen a 

képességfejlesztő órák felhasználhatók a korábban megtanultak átismétlésére is. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a hetedik osztályos tanmenetjavaslatban 55/17 az új 

ismeretanyagot feldolgozó és a képességfejlesztő óra aránya. Az elkészült tanmenet csak 

javaslat, és lehet másképpen is felépíteni egy tanítási órát, de a tanmenet ismerete segítséget 

nyújthat az órai munka tervezésében és annak sikeres megvalósításában. 

 

  

                                                           
2 Az egyes tanulói tevékenységeket a Történelemtanulás tevékenységrendszere című dokumentum összegzi. 

https://www.nkp.hu/media/megtekint/16088319271
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3. A tankönyv felépítése, témakörök, leckék bemutatása 

3.1. A tankönyv felépítése, a tankönyv témakörei 

A 7. osztályos történelemtankönyv öt témakör, 46 lecke és hat összefoglalás segítségével 

tárgyalja a francia forradalom kitörésétől a második világháború lezárásáig tartó időszakot. 

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában című témakör 16 lecke, egy 

olvasmány és két összefoglalás keretében tárgyalja e korszakot. Ha a tankönyv többi 

témakörét és azok leckéinek számát megfigyeljük, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy e témakör 

tartalmazza a legtöbb leckét. Emiatt két összefoglalás is található ebben a fejezetben. 

Nemcsak ezen fejezet jellemzője, hanem minden más fejezeté is, hogy nem külön-külön, 

hanem egy témakör alatt mutatja be az egyetemes és a magyar történelem eseményeit. 

Nyolc lecke, egy olvasmány és egy összefoglalás segítségével kerül bemutatásra A 

nemzetállamok kora című fejezet. Az olasz és német nemzetállam megszületése, valamint az 

amerikai polgárháború története mellett, a fejezet tárgyalja a magyar történelem 1848–1849-

es forradalmat és szabadságharcot követő időszakát, az önkényuralmi rendszert, a kiegyezést 

és a dualizmus korszakát is. 

Az első világháború történetét hét lecke, két olvasmány és egy összefoglalás alapján 

mutatja be a tankönyv. A fejezet elsősorban politikatörténeti és hadtörténeti nézőpontokkal 

operál. 

Hét leckén, egy olvasmányon és szintén egy összefoglaláson keresztül ismerteti a 

tankönyv a két világháború közötti történelmi időszakot. E témakörben domináns téma a 

korszakban hatalomra került diktátorok (Mussolini, Sztálin, Hitler) és az általuk vezetett 

diktatúrák bemutatása. A magyar történelem szempontjából pedig a Horthy-korszak 

bemutatása a hangsúlyos, nemcsak politikatörténeti, hanem társadalomtörténeti 

szempontból is. 

A második világháború egyetemes és magyar történetét a tankönyv nyolc lecke, egy 

olvasmány és egy összefoglalás segítségével tárgyalja. A tankönyv végül Kislexikonnal zárul. 

A taneszköz felépítéséből is látható, hogy a tankönyv kronologikus tankönyv, ahogyan 

előzményei, az 5–6. évfolyamos történelemtankönyvek is. 

A nagy témakörök minden esetben külön oldalpáron kezdődnek, színes, mozgalmas 

képek segítségével igyekezve felhívni a tanulók figyelmét. A jobb oldalon a fejezet rövid 

bemutatása látható, valamint egy szövegdoboz a témakör legfontosabb elemeinek 

kiemelésével. 

A tankönyvi leckék átlagos terjedelme három oldal; néhány esetben előfordulnak olyan 

leckék, ahol az oldalak száma öt, azonban ez utóbbi nem jelenti azt, hogy az adott lecke 

„tömény” szöveg, hanem – hűen a tankönyv irányvonalához – azt sok kép, illusztráció, táblázat 

teszi változatossá. 
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A nagy témakörök, fejezetek felépítése megegyezik, többségében új ismereteket közlő 

leckékből állnak, melyeket érdekes olvasmányok egészítenek ki. Minden témakör végén, 

illetve az első fejezet közepén összefoglalás található. 

Az összefoglalás – az 5–6. osztályos tankönyvpárhoz hasonlóan – a pedagógiában 

kevésbé, de a gyógypedagógiában jobban ismert, a témakör hangsúlyos elemeit összegző 

gondolattérkép segítségével történik, minden esetben.  

3.2. A tankönyvi leckék szerkezete, felépítése 

Minden nagy témakör önálló oldalon kezdődik. A kezdő oldalakon színes, figyelmet felhívó kép 

található, melynek funkciója, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését. Minden nagy fejezet rövid 

összefoglalással kezdődik, a szöveg nemcsak szintetizál, hanem törekszik az érdekességek 

kiemelésére is. Továbbá vázlatpontok segítségével kerülnek kiemelésre a témakör 

legfontosabb témái és érdekességei. 

A leckék az alábbi algoritmus alapján épülnek fel: 

1. A lecke címe. 

2. Ezt követi a lecke tartalmát kiemelő, maximum 4-5 sor terjedelmű bevezetés. E rövid 

ismertetések jellemzője, hogy nemcsak a történelmi tényeket hangsúlyozza, hanem 

érdekességek kiemelésére is törekszik. 

3. A lecke főszövegét megelőzik a bevezető kérdések, melyek célja, hogy megteremtsék 

a tankönyvi anyag és a tanulók előzetes tudása között a kapcsolatot. A tanulók előzetes 

tudásának beépítése a tanítási-tanulási folyamatba a konstruktivista pedagógia egyik 

fontos mozzanata. A tanulók sémáira, előzetes tudására referáló kérdések nemcsak a 

korábban megtanult történelmi ismeretekre, tehát az iskolai tudás elemeire építenek, 

hanem a tanulók iskolán kívüli tudására, naiv elképzeléseire is. Ezzel is elősegítve a 

fogalmi váltások kialakulását, amikor is a tanulók fejében lévő tudás nem 

megkettőződik – iskolai tudás vs. nem iskolai tudás –, hanem a naiv elképzeléseket 

felváltják az újabb ismeretek, fogalmi koncepciók. 

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

szövegre általánosságban és a főszövegre is elmondható, hogy az életkori és egyéni 

sajátosságok figyelembevételével került megalkotásra. A legfontosabb kifejezések, 

információk félkövér betűtípussal lettek kiemelve, szintén amiatt, hogy a szövegolvasó 

figyelmét akaratlanul is megragadják. 

5. A tankönyv didaktikai apparátusához tartoznak az oldalsó hasábban megjelenő 

források, rövid történetek, képek, karikatúrák, ábrák és grafikonok. A didaktikai 

apparátus célja, hogy a tanulók ne csak memorizálják a tankönyvi főszövegben 

leírtakat, hanem meg is értsék azt. Ebből következik, hogy a tankönyvi főszöveg és az 

oldalsó hasábban megjelenő információk kiegészítik, „erősítik” egymást, egyik sem 
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lehet meg a másik nélkül. Ugyanakkor a viszony hierarchikus is, hiszen a főszövegnek 

van alárendelve az oldalsó hasábban lévő információ (ábra, kép, táblázat stb.). 

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

nemcsak egy-egy történelmi tényre kérdeznek rá, tehát nem a tankönyvben leírtak 

reprodukciója a fő cél, hanem igyekeznek a tanulók gondolkodását, történelmi 

ismereteit is fejleszteni, például az információk szintetizálásának igényével. Sok 

esetben megjelenik a „tanárod segítségével” kifejezés is, ami szintén a megértést, a 

közös munkát helyezi előtérbe. 

7. Minden témakörben találhatók olvasmányok, melyek az adott témakör egy-egy 

érdekesebb mozzanatát bontják ki. Ilyen például a Kincsemről szóló, „A legyőzhetetlen 

csodakanca” című olvasmány. 

8. A hagyományos történelemtankönyvektől eltérően a témakörök végén nem 

összefoglaló kérdések vagy feladatok találhatók, hanem – ahogyan az 5. és 6. osztályos 

történelemkönyvekben is – az összefoglalás gondolattérkép segítségével valósul meg. 

A gondolattérkép módszerének legfőbb jellemzőit a következő fejezetben ismertetjük. 
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4. Módszertani újítás: a gondolattérkép 

4.1. Mi a gondolattérkép? Mire jó? 

Az ötödik és hatodik osztályos történelemtankönyv hagyományait folytatva a hetedik 

osztályos tankönyv esetében is a nagy témakörök végén található összefoglaló rész nem 

kérdésekkel és feladatokkal valósul meg, hanem minden esetben gondolattérkép 

segítségével. A gondolattérkép használata az új tankönyvek egyik jelentős metodológiai 

újítása. A gondolattérkép a gyógypedagógiában és a gyógypedagógus-képzésben jól ismert és 

felhasznált módszerek közé tartozik. 

Gyarmathy Éva értelmezésében a gondolattérkép „valamely témakörrel kapcsolatos 

ismereteinknek, egy gondolatkörnek vizuálisan könnyebben feldolgozható megjelenítése” 

(Gyarmathy 2001).3 A pécsi neveléstudományi iskola szerint „olyan grafikai szervező, amely 

hatékonyan segíti az átgondolt, szerkezetében és tartalmában felépített szövegalkotást” 

(Bárdossy és mtsai 2002, 325.).4 Az ELTE neveléstudományi iskolájának értelmezése szerint a 

gondolattérképek „két dimenzióban ábrázolják a gondolkodás által felépített fogalmakat, 

belső és külső kapcsolataik grafikus megjelenítésével” (Szivák 2003, 39.).5  

Jól látható, hogy a különböző pszichológiai és pedagógiai iskolák másként közelítik meg 

a gondolattérkép fogalmát és szerepét, de a definíciókban közös elem a valamely elem (legyen 

az szöveg, gondolat, fogalom stb.) struktúrájának, felépítésének képi-vizuális ábrázolása. Az a 

tudományosan bizonyított és a pedagógiai-gyógypedagógiai gyakorlat által is alátámasztott 

elgondolás jelenik meg a gondolattérkép logikájában és használatában, hogy amennyiben 

bizonyos gondolatok, szövegek, kifejezések nehezen fogalmazhatóak meg verbálisan, akkor a 

képi ábrázolás segítséget nyújthat az egyes gondolati, szöveges elemek és azok kapcsolatainak 

megragadására (Bárdossy és mtsai 2002; Gyarmathy 2001; Szivák 2003). 

A gondolattérkép kiválóan alkalmazható struktúrák viszonyainak képi ábrázolására, így 

a rész-egész és az alá-fölé rendeltségi relációk bemutatására. Emellett segíti az analitikus és a 

szintetizáló gondolkodás fejlődését is, hiszen egy vizuális rendezőn belül kerülnek 

bemutatásra egy fogalom, szöveg (vers, forrás stb.) elemei, és ezen elemek rendszeréből épül 

fel az egész „rendszer”, vagyis rálátást nyújt nemcsak az egyes „részekre”, hanem az „egészre” 

is. A tankönyvekbe is e funkcióik miatt kerültek be, hiszen a gondolattérkép módszertanának 

segítségével jól bemutatható és áttekinthető egy-egy történelmi korszak struktúrája, 

részeinek felépítése, és az egyes részek kapcsolatából pedig kirajzolódik az egész korszak. 

  

                                                           
3 Gyarmathy Éva (2001): Gondolatok térképe. TaníTani, 2001/18–19. sz. 
4 Bárdossy Ildikó és mtsai (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécs–Budapest, 2002. 
5 Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Budapest, Gondolat Kiadói Kör, ELTE 

Neveléstudományi Intézet. 

http://www.diszlexia.hu/Cikkek/mindmaptani.pdf
http://vetesi.hu/portfoliohoz/Anyagok/KritikaiG_fejl_1.pdf
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4.2. A gondolattérkép struktúrája, jellemzői és készítésének törvényei 

A gondolattérkép felépítését és jellemzőit Gyarmathy Éva (2001) az alábbiak szerint foglalta 

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. 

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

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

Természetesen a fenti jellemzőkről is lehetséges gondolattérképet készíteni.  

 
1. ábra. A gondolattérkép gondolattérképe.6 

Gyarmathy (2001) leírja a gondolattérkép készítésének „törvényeit”, az alábbi módon: 

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 megjegyzéseknek felel meg jobban! 

3. Központi kép hordozza a fő témát – automatikusan fixál 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 Forrás: Barátod, a gondolattérkép. (Utolsó letöltés: 2021. június 9.) 

https://tanulasmodszertan.blog.hu/2010/03/11/baratod_a_gondolatterkep
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6. Nyomtatott betűket használjunk a 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). 

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. 

4.3. A tankönyvi gondolattérképek 

A tankönyvi gondolattérképek a nagy témakörök végén találhatók az összefoglalás részben.7 

Ennek megfelelően funkciójuk a korábban megtanultak összegzése és az egyes tudásrészek, 

ismeretek közötti kapcsolatok ábrázolása. 

 
2. ábra. A nemzetállamok kora című tankönyvi fejezethez tartozó gondolattérkép. 

                                                           
7 A Forradalmak és a polgárosodás kora Európában című fejezetben nemcsak a témakör végén, hanem a közepén 

is található gondolattérkép, amely itt az egyetemes és a magyar történelmi részt választja el. 
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A tankönyvi gondolattérképen jól elkülönülnek az egyes tematikus egységek, valamint a 

csomópontok közötti és az azon belüli kapcsolatok is jól láthatóak. Ahogy már utaltunk rá, a 

gondolattérkép alkalmas a fontosabb fogalmak, események ábrázolására és a közöttük lévő 

hierarchia feltárására is. Valamint nemcsak szövegek, hanem képek, ábrák is el lettek 

helyezve, melyek színesítik a gondolattérképet. 

4.4. A gondolattérkép felhasználása a tanítási-tanulási folyamatban 

A gondolattérképet a tankönyv összegzésre, a megszerzett tudás szintetizálására használja, 

azonban a tanítási-tanulási folyamat bármely pontján sikeresen felhasználható. A 

konstruktivista tanulásfelfogás hangsúlyozza, hogy a tanulók előzetes tudása nagyban 

meghatározza azt, hogy az új ismeretek mennyire képesek beépülni a tanulók tudatába. A 

gondolattérkép az előzetes tudás mérésére, megismerésére is alkalmas. Egy-egy témakör vagy 

fejezet esetén is lehetőség kínálkozik a gondolattérkép felhasználására, és ennek segítségével 

megismerhetjük, hogy a tanulók milyen tudással rendelkeznek, legyen a tudás eredete iskolai 

vagy iskolán kívüli. Az előzetes tudás ismerete nagymértékben segíti a pedagógiai tervezés 

folyamatát. 

A gondolattérkép segíthet abban is, hogy lássuk: egy-egy új tananyagot mennyire 

sikerült megérteniük a tanulóknak. De segíthet az új tananyag feldolgozásában is, hiszen a 

tanulók csoportjainak lehet az a feladata, hogy egy tankönyvi szöveget, képi vagy írásos forrást 

ábrázoljanak gondolattérképen, majd az elkészült gondolattérképet bemutathatják a többi 

csoportnak is.  

A tanulók vagy a tanulók csoportjai által készített gondolattérképeket nemcsak a 

pedagógus értékelheti, hanem társas értékelésre is alkalmas. Természetesen akár az 

önértékelés, akár a társak általi értékelés elsajátítása egy tanulási folyamat eredménye, így 

először a pedagógusnak-gyógypedagógusnak szükséges megtanítania a tanulókat erre az 

értékelési formára. A projektmódszer során szintén segítséget nyújthat a gondolattérkép, 

valamint az elkészült gondolattérképekből kiállítást is lehet szervezni, amit akár a szülők is 

megtekinthetnek, s így ez is az értékelés, a pozitív visszajelzés egyik fajtája lehet. 

A gondolattérkép megismertetése során először papíralapú gondolattérképeket 

szükséges készíteni, míg a tanulók megismerik a logikáját, elkészítési és felhasználási módját. 

Ezt követően a tanítás-tanulás folyamatába lehet beilleszteni az interneten megtalálható, 

elsősorban angol nyelvű gondolattérkép-készítő honlapokat. Ilyen a miro.com vagy a 

mindmeister.com oldal. Ezek ingyenes, regisztráció után használható gondolattérkép-készítő 

oldalak. 

 

  

https://miro.com/
https://www.mindmeister.com/
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5. A munkafüzet 

5.1. A munkafüzet célja 

Történelemtanításunk hagyományainak megfelelően a tankönyvhöz munkafüzet is készült. A 

munkafüzet tartalmában és céljaiban is a tankönyvet követi. Így a munkafüzet elkészítése 

során szintén az volt a cél, hogy a munkafüzet feladatai a megváltozott képességű tanulók 

igényeinek, érdeklődésének feleljenek meg. További cél, hogy próbálja meg elkerülni a 

hagyományosnak tekinthető történelemtanítási modellt, vagyis a legfőbb cél nem a 

történelmi tények (nevek, évszámok, fogalmak stb.) megtanulása, hanem a gondolkodás, a 

képességek fejlesztése. Olyan feladatokból épül fel, amelyek a tanulók belső motivációján és 

a tanulói aktivitáson alapulnak. 

Mindezekből következik, hogy a tankönyv és a munkafüzet egymással szorosan 

összefügg, egymást kiegészítő, erősítő funkcióval rendelkezik. Összességében és valamelyest 

leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a tankönyv az új ismeretek, míg a munkafüzet inkább a 

megszerzett tudás alkalmazásának eszköze. A munkafüzet nemcsak elmélyíti a megszerzett 

tudást, hanem lehetőséget ad arra is, hogy a történelem iránt érdeklődő tanulók ismereteiket, 

képességeiket továbbfejleszthessék.  

Értelmezésünk szerint nem feltétlenül az a jó munkafüzet, amelynek minden feladatát 

megoldották a tanulók, hanem az, amelynek segítségével fejleszthető a tanulók gondolkodása. 

Így amellett érvelünk, hogy a pedagógus-gyógypedagógus bátran válogasson a 

munkafüzetben lévő feladatok között, és azokat oldják meg a tanulókkal, amelyek segítenek a 

fejlesztési folyamatban. Hiszen a munkafüzetnek semmiféleképpen sem az a célja, hogy a 

tanulási folyamatot unalmassá, monotonná tegye. E mozzanattal is nagyban támogatjuk a 

pedagógusok módszertani szabadságát. 

A tankönyvhöz hasonlóan a munkafüzet is segíthet a tanórán kívüli tanulásban. 

Feladatai jól funkcionálnak akár szorgalmi feladatként, akár házi feladatként is. 

5.2. A munkafüzet tartalma  

A munkafüzetek felépítésükben a tankönyvi témakörök beosztását követik, melyek a 

következők: I. A forradalmak és a polgárosodás kora Európában; II. A nemzetállamok kora; III. 

Az első világháború; IV. Élet a két világháború között; V. A második világháború. 

Terjedelmüket tekintve a munkafüzet leckéinek terjedelme átlagosan két oldal, 

ugyanakkor az egyes témakörök végén található összefoglalások elérik a négy-öt oldalt is. 
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5.3. A munkafüzet leggyakoribb feladattípusai 

Az alábbiakban a munkafüzet 11 leggyakoribb feladattípusát mutatjuk be, emellett kiemeljük, 

hogy a feladattípusok melyik fejlesztési területre hatnak.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. Párosító feladat; 8. Fogalom, képek stb. magyarázata; 9. 

„Közösségi profil” készítése; 10. Képfelismerés; 11. Keresztrejtvény. 

1. Időszalag. Fejlesztési terület: tájékozódás térben-időben, egy történet eseményeinek 

helyes sorrendbe állítása. 

MF. 85. o. 

2. Események időrendi sorrendbe állítása. Fejlesztési terület: tájékozódás térben-időben, 

egy történet eseményeinek helyes sorrendbe állítása. 

MF. 9. o. 

  

                                                           
8 Az egyes fejlesztési területek részletes bemutatása megtalálható a korábban már hivatkozott, Kojanitz László 

által készített „A történelemtanulás tevékenységrendszere” című dokumentumban. (Utolsó letöltés: 2021. június 

9.) 

https://www.nkp.hu/media/megtekint/16088319271
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3. Térkép-vaktérkép. Fejlesztési terület: tájékozódás térben-időben, az események 

helyszíneinek megkeresése térképen. 

MF. 87. o. 

4. Igaz-hamis állítások kiválasztása. Fejlesztési terület: kritikai gondolkodás; információk 

rendszerezése és értelmezése. 

MF. 36. o.  
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5. Feleletválasztás. Fejlesztési terület: kritikai gondolkodás; információk rendszerezése és 

értelmezése. 

MF. 68. o. 

6. Hiányos szöveg, ábra, táblázat kiegészítése. Fejlesztési terület: ismeretszerzés; 

információk rendszerezése és értelmezése. 

MF. 8. o. 
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7. Párosító feladat. Fejlesztési terület: kritikai gondolkodás; információk rendszerezése és 

értelmezése. 

MF. 42. o. 

8. Fogalmak, képek stb. magyarázata. Fejlesztési terület: kritikai gondolkodás; információk 

rendszerezése, értelmezése; történelmi kulcsfogalmak ismerete és alkalmazása. 

MF. 76. o. 
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9. „Közösségi profil” készítése. Fejlesztési terület: emberi magatartások és döntések 

megfigyelése; interpretáció; jelentőség; a tanultak felhasználása új feladathelyzetekben. 

MF. 40. o. 

10. Képfelismerés. Fejlesztési terület: információk rendszerezése, értelmezése; emberi 

magatartások és döntések megfigyelése. 

MF. 23. o. 
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11. Keresztrejtvény. Fejlesztési terület: információk rendszerezése és értelmezése; a 

tanultak felhasználása új feladathelyzetekben. 

MF. 43. o. 
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6. Segédanyagok, szakirodalom, internetes források 

A 2020-ban megjelent „A történelemt@nítás a történelemtanításért” című kötet jól 

szintetizálja a történelemtanítás kérdéskörét.9 A tanulmányok széles spektrumot fognak át, de 

szempontunkból a gyakorlati részek (óratervezés, térkép használata, portfólió stb.) a 

legfontosabbak.10 Kaposi József (2020) könyvében a történelemoktatás elméleti és gyakorlati 

kérdéseivel foglalkozik,11 míg Vajda Barnabás (2020) elsősorban tankönyvkutatási 

eredményeit mutatja be.12  

A történelemtanítás módszertanában segítséget nyújtanak 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): A történelem tanításának és tanulásának módszerei és 

stratégiái. Raabe Kiadó, Budapest. 

 Vajda Barnabás (2018): Bevezetés a történelemdidaktikába és a 

történelemmetodikába. (Utolsó letöltés: 2021. június 9.) 2nd Edition. Selye János 

Egyetem Tanárképző Kar, Komárom.13 

A történelemtanítás problematikájával a 2010-ben alapított Történelemtanítás (Utolsó 

letöltés: 2021. június 9.) online folyóirat foglalkozik.  

Az alábbi tanulmányok nem a megváltozott képességű tanulóknak szóló tankönyvek 

koncepcióját mutatják be, de a történelem tankönyvek logikájának megértéséhez releváns 

segítséget nyújtanak: 

 Kojanitz László (2011): A forrásfeldolgozástól a kutatásalapú tanulásig. 

Történelemtanítás. 4. sz. (Utolsó letöltés: 2021. június 9.) 

 Kojanitz László (2013): A történelmi kulcsfogalmak. Taní-taniOnline. (Utolsó letöltés: 

2021. június 9.) 

 Kojanitz László (2013): A történelmi gondolkodás fejlesztése. Iskolakultúra. 2. sz. 

28–42. (Utolsó letöltés: 2021. június 9.) 

                                                           
9 Fischerné Dárdai Ágnes – Kaposi József – Katona András (2020): A történelemt@nítás a történelemtanításért. 

Válogatás a Történelemtanítás online folyóirat írásaiból. Magyar Történelmi Társulat, Budapest. 
10 Sajnos a kötet nem tölthető le, de a tartalomjegyzékre kattintva olvasható. 
11 Kaposi József (2020): Közelítések a történelemtanítás elméletéhez és gyakorlatához. Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem, Budapest. (Utolsó letöltés: 2021. június 9.) 
12 Vajda Barnabás (2020): Történelemdidaktika és történelemtankönyv-kutatás. Selye János Egyetem, Komárom. 

(Utolsó letöltés: 2021. június 9.) 
13 A kötet maga nem, de annak rövidített példánya megtalálható itt. (Utolsó letöltés: 2021. június 9.) 

 

https://digitalia.lib.pte.hu/hu/pub/f-dardai-kaposi-katona-a-tort-tanitas-a-torttanitasert-mtt-bp-2020-5070
http://kaposijozsef.hu/wp-content/uploads/2020/08/Kozelitesek_kotet_egyben_internetre-PDF-1.pdf
http://pf.ujs.sk/documents/books/03_VAJDA_Tortenelemdidaktika.pdf
https://barna.webnode.hu/_files/200034403-8041f80421/SZKRIP_091120.pdf
https://barna.webnode.hu/_files/200034403-8041f80421/SZKRIP_091120.pdf
https://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://digitalia.lib.pte.hu/hu/pub/f-dardai-kaposi-katona-a-tort-tanitas-a-torttanitasert-mtt-bp-2020-5070
http://kaposijozsef.hu/wp-content/uploads/2020/08/Kozelitesek_kotet_egyben_internetre-PDF-1.pdf
http://pf.ujs.sk/documents/books/03_VAJDA_Tortenelemdidaktika.pdf
https://barna.webnode.hu/_files/200034403-8041f80421/SZKRIP_091120.pdf
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 Kojanitz László (2014): Az újgenerációs tankönyvek fejlesztésének koncepcionális 

háttere. Új Pedagógiai Szemle. 5–6. sz. 45–67. (Utolsó letöltés: 2021. június 9.) 

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

gyakorlati példával az alábbi cikkek: 

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

(Utolsó letöltés: 2021. június 9.) 

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

Könyv és Nevelés. 4. sz. (Utolsó letöltés: 2021. június 9.) 

A kooperatív tanulás és a játékos módszer témakörében segít az alábbi online cikk: 

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

együttes alkalmazása történelemórán. Történelemtanárok Egylete. (Utolsó letöltés: 

2021. június 9.) 

A Nemzeti Köznevelés Portálon (NKP) a történelem tantárgyhoz kapcsolódóan nagyon sok 

tartalom (feladat, játékok, képek, források stb.) található. A zanza.tv (Utolsó letöltés: 2021. 

június 9.) oldalon nagy mennyiségű és minőségi rövid összefoglaló videó található (nem csak) 

a történelem tantárgy témakörében. 

A gondolattérkép metodológiájához az alábbi szakirodalmat, forrásokat, gondolattérkép-

készítő honlapokat ajánljuk: 

 Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (2002): A 

kritikai gondolkodás fejlesztése. Pécs–Budapest, 2002. (Utolsó letöltés: 2021. június 9.) 

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

letöltés: 2021. június 9.) 

 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. (Utolsó letöltés: 2021. június 10.) 

 Barátod, a gondolattérkép (Utolsó letöltés: 2021. június 9.) 

 https://miro.com/ (Utolsó letöltés: 2021. június 10.) 

 https://www.mindmeister.com/ (Utolsó letöltés: 2021. június 9.) 

 

 

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/
https://zanza.tv/tortenelem
http://vetesi.hu/portfoliohoz/Anyagok/KritikaiG_fejl_1.pdf
http://vetesi.hu/portfoliohoz/Anyagok/KritikaiG_fejl_1.pdf
http://www.diszlexia.hu/Cikkek/mindmaptani.pdf
http://www.eltereader.hu/media/2016/05/Szivak-_READER.pdf
https://tanulasmodszertan.blog.hu/2010/03/11/baratod_a_gondolatterkep
https://miro.com/
https://miro.com/
https://www.mindmeister.com/

