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Tanegység elnevezése, kódszáma: 

 

Történelemtanítás elmélete (történelemdidaktika) BMNTÖ11900M 

Előadás 

 

Az oktató neve: 

 

Kaposi József István 

 

Az óra megtartásának ideje és helye: 

 

Hétfő 8.30-10.00 

Catharineum 003 

 

Az előadások célja: 

 

Az előadás célja, hogy a hallgatók megismerjék a történelmi múlt feldolgozásának 

koronként különböző jellemzőit és formáit. Ennek keretében fontos, hogy a hallgatók 

képet kapjanak a történészi munka sajátosságairól, jellemző módszereiről. Megismerjék a 

történelmi tanulás sajátosságait, a történelem didaktika hídszerepét a szaktárgyi ismeretek 

és az általános pedagógiai között. Feldolgozzák és értelmezzék az elmúlt évtized 

történelem tanításának tartalmi és didaktikai változásait, jellemzőit. Tisztában legyenek a 

történelemtanítást meghatározó jogi és pedagógiai dokumentumok tartalmaival és 

szándékaival. Felismerjék a történelemtanítás kultúra közvetítő szerepét, illetve 

feldolgozzák a pedagógiai kutatás meghatározó eszközeit. Kitekintésük legyen a 

történelemdidaktika nemzetközi jellemzőire, különös tekintettel az Európai Unióra.  

 

Módszerek: 

 

Tanári előadás; bizonyos metodikai elemek Power Point-ban illetve ábrákon, 

sokszorosított anyagokon történő szemléltetése; szükséges dokumentumok (tanterv, 

érettségi követelmények) elemző tanulmányozása;  

 

 

Tematika 

 

1. február 11. Mi a történelem? A múlt értelmezésének kérdései 

 

2. február 18. A tudásfelfogás változásai 

 

3. február 25. A tanítási és tanulási stratégiák 

 

4. március 4. A történelemtanítás általános funkciói, módszerei 

 

5. március 11. A történelmi gondolkodás fejlesztése 

 

6. március 18. A történelem tantervek, tantervtípusok, taxonómiák, 

 

7. április 8. Tartalmi szabályozás Magyarországon (NAT, Kerettantervek) 
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8. április 15. A vizsgakövetelmények jellemzői, funkciói 

 

9. április 22. A történelemérettségi alapelvei, tapasztalatai 

 

10. április 29. Tankönyvelméleti kérdések 

 

11. május 6. Interaktív és reflektív tanítási módszerek 

 

12. május 13. Új feladattípusok a történelemtanításban. 

 

 

Követelmény, az értékelés alapja: 

 

- Dolgozzák fel a történelem és pedagógiai tudományban végbement szemléleti 

változások jellemzőit. 

- Tekintsék át az európai történelemtanítás jellemzőit 

- Ismerjék meg a történelemdidaktika értelmezésének kereteit. 

- Ismerjék meg a tananyag kiválasztás kritériumait, a tantervek és vizsgaköve-

telmények jellemzőit. 

- Dolgozzák fel az új történelemérettségi jellemzőit és hatásait. 

- Ismerjék meg a tankönyvelemzés szempontjait 

- Legyenek tisztában az új tanítási módszerekkel 

- Félév végi kollokvium 

 

 

Kollokviumi tematika 

 

1. A történettudomány változásai, új trendek és jellemzők 

2. Paradigmaváltás a tudásfelfogásban 

3. A történelemdidaktika értelmezése 

4. Az új történelemtanítás általános funkciói 

5. A tanítási és tanulási stratégiák jellemzői,  

6. A tartalmi szabályozás kérdései: tantervek, vizsgakövetelmények  

7. Az Ember és Társadalom műveltségterület szabályozása a Nemzeti Alaptantervekben 

(1995 és 2012) 

8. A kerettantervek funkciói és jellemzői 

9. Az új történelemérettségi vizsgakövetelmények jellemzői, felépítésük 

10. A tankönyvek minőségi kritériumai 

11. A feladatok funkciói, jellemzői a tananyag feldolgozásában 

12. Új feldolgozási módszerek (projekt, kooperatív tanulás) 

 

A kollokvium (szóbeli vizsga) 

 

A szóbeli vizsgán két feladatot kell a hallgatóknak megoldani. Az első feladat az előadás, 

illetve szeminárium tematikájához kapcsolódó elméleti kérdés kifejtését várja el. A második 

feladat keretében a vizsgán kapott tankönyvrészlet vagy információforrás (szöveg, kép, ábra 

stb.) alapján kell feldolgozási módszereket kidolgozni. 
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Nemzeti Alaptanterv, Magyar Közlöny,2012. évi 66. szám, Melléklet a 110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelethez 

http://www.kaposijozsef.hu/wp-content/uploads/2012/09/MK_NAT_2012.pdf 

 

Régi Nemzeti Alaptantervek (1995, 2003, 2006) 
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A kerettantervek (2000)  
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Vajda Barnabás: Forgácsok egy új történelemdidaktikából I. Óratervezés: a 

tevékenységek operacionalizációja és taxonómiája; 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/vajda-barnabas-forgacsok-egy-uj-

tortenelemdidaktikabol-i-oratervezes-a-tevekenysegek-operacionalizacioja-es-

taxonomiaja-01-04-02/  
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/kaposi-jozsef-az-uj-tortenelemvizsga-fejlesztesenek-hazai-es-nemzetkozi-kutatasi-kontextusa/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/kaposi-jozsef-az-uj-tortenelemvizsga-fejlesztesenek-hazai-es-nemzetkozi-kutatasi-kontextusa/
http://www.tortenelemtanitas.hu/
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