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1.  Elemezze a szaktudományok és a történelem tantárgypedagógia kapcsolatát! 

Értelmezze a tantárgypedagógia alapfogalmait! 

 

2.  Mutassa be a különböző tantervtípusokat, taxonómiákat! Értelmezze a tantervek és a 

vizsgakövetelmények közötti különbséget!  

 

3.  Ismertesse a tantervi szabályozás szintjeit (Nemzeti Alaptanterv, Kerettanterv, 

Programcsomagok, Helyi tanterv). 

Mutassa be a különböző iskolafokozatok és iskolatípusok történelem tanterveinek 

hasonlóságait és különbségeit! 

 

4.  Ismertesse az új történelem érettségi követelmények megszületésének körülményeit és 

indokait! 

Mutassa be a vizsgakövetelményt és a vizsgaleírás főbb elemeit! 

 

5.  Ismertesse az új történelem érettségi tudásfelfogását, írásbeli és szóbeli feladattípusait!  

Mutassa be a vizsga értékelésének standardizációs elemeit! 

 

6.  Ismertesse a történelemtanítás során kialakítandó képességeket (kompetenciákat)! 

Mutassa be a feladatok jellemzőit és szerepét a kompetencia fejlesztésben! 

 

7.  Ismertesse a tankönyvelemzés főbb kritériumait és szempontjait! Mutassa be, mely 

tartalmi, módszertani, könyvészeti követelményeknek kell megfelelni a 

tankönyveknek! 

 

8.  Ismertesse a történelem órák típusait (ellenőrző, új anyagot feldolgozó, ismétlő, 

ismétlő-rendszerező, forrásfeldolgozó, stb.)! Mutassa be ezek meghatározó 

tanulásszervezési szempontjait, feladatait!  

 

9.  Ismertesse a tanórák tervezése, szervezése és vezetése szempontjából meghatározó 

feladatokat (tematikus terv, tanmenet, óravázlat, források, képek kiválasztása, videó, 

hanganyag stb.)!  

 

10. Csoportosítsa a történelemtanításban használt tanítási – tanulási módszereket és 

eszközöket! Ismertesse a tanulást elősegítő tanulói tevékenységeket a történelemórán! 

 

11.  Ismertesse az ellenőrzés és értékelés különböző formáit! Mutassa be a standardizációs 

értékelés lehetséges szempontjait és nehézségeit!  

 

12.  Mutassa be a történelem tanár tanórán kívüli tevékenységét! Ismertesse az e 

tevékenységhez kapcsolódó szakmai és szervezési feladatokat!  
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