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1. Arany János Kollégiumi Program
Az előkészítő évfolyam célkitűzése az általános iskolában tanultak elmélyítése; a hiányok pótlása, az új
élethelyzetbe, iskolatípusba, közösségbe került tanulók beilleszkedésének elősegítése; a
kommunikációs gátak, zavarok oldása, a kommunikációs képesség fejlesztése az iskolai és mindennapi
élethelyzetekben; a szövegolvasás, szövegértés fejlesztése; tanulási technikák kialakítása. A nyelvi
kifejezőkészség állandó fejlesztését szem előtt tartva nem csupán a hagyományos, „feldolgozó” jellegű
munkaformákat részesítjük előnyben, hanem a tanulók önálló szövegértési és szövegalkotási
képességének kondicionálását, vitakészségét és az önkifejezés formáinak szélesítését is.
Célunk, hogy az iskola közvetlenül reagáljon a diákok szocializációs szükségleteire, segítse őket
abban, hogy elsajátítsák a társadalmi normákat, hogy könnyebben be tudjanak illeszkedni a
társadalomba. Ez a megközelítés a diákokból indul ki, akik komplex módon érzékelik a társadalmi
hatásokat, s akiknek integrált tudásra – ismeretekre és készségekre – van szükségük ahhoz, hogy
eligazodjanak a mind bonyolultabbá váló társadalomban. Célunk, hogy elősegítsük a felkészülést a
felelős társadalmi szerepvállalásra, a demokratikus közéletben való aktív részvételre, a helytállásra a
munka területén. Megismertessük a diákokat a jog alapelveivel, az állam intézményeivel, a társadalom
életének legfőbb vonásaival, valamint a gazdaság működésével.
A társadalomismeret fejleszti az önismeretet, felkészít a kulturált társas kapcsolatok építésére
és fenntartására. Hozzájárul a differenciált emberkép, identitástudat és az erkölcsi értékrend
alakulásához, az általános műveltség gyarapításához.
A tantárgy bemutatja az ezredforduló nagy civilizációs változásait, a kultúra, a társadalom, a
gazdaság és a természet világában zajló folyamatok rendszer-összefüggéseit. Korunk legégetőbb
kérdéseiben segít eligazodni egy olyan nemzedéknek, melynek egyéni és nemzeti identitását már a
globális integrációs fejlemények által meghatározott szellemi környezetben kell felépítenie. Érzékeny
életkorban nyújt támpontokat a tanulóknak a mindennapos élethelyzetekben való eligazodáshoz,
személyiségük és kapcsolataik tudatos formálásához, s egyúttal a humán műveltség valamennyi
területén jól hasznosítható elméleti alapokkal szolgál.
A tantárgy tanítása során az alábbiakra helyezzük a hangsúlyt:
– Az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése.
– A kreativitás és szocializáltság egyidejű, dinamikus fejlesztése, önállóság, aktivitás,
tolerancia és empátia kialakítása.
– A koherens, átgondolt, korszerű fejlesztési követelmények, a társadalmi, állampolgári,
gazdasági ismeretek, a képességfejlesztés hangsúlyozása.
– Hon- és népismeret, környezeti nevelés, kommunikációs kultúra fejlesztése.
– Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz.
– Az európai kultúra értékeinek (humanizmus, tolerancia, demokrácia, szolidaritás)
középpontba állítása.
– A készségek, képességek és a tantárgyi fejlesztési követelmények közötti koherencia
megteremtése.
– A jelenben való eligazodás, a demokratikus viszonyok rendszerének és működésének
megértése a múltban és mai viszonyaink között.
– Tudatos közéleti részvételre nevelés.
– A nemzeti, az európai és az egyetemes emberi identitás kialakítása.
– Az információk kritikus kezelése, a tények és vélemények közötti különbségtétel, a
folyamatosság és a változás szerepének felismerése, elemzési, értelmezési szempontok
kialakítása.
– A gazdaság- és társadalomtörténet egyes jelenségeinek, illetve csomópontjainak
bemutatása.
– A kultúra, a vallás, a művészetek és a művelődés legjellemzőbb vonásainak
megismertetése.
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– Az ökológiai nézőpont megjelenése.
– A mindennapi élet, az életmódtörténet fontos mozzanatainak felvázolása.
– A saját család történelmének megismerése.
A tanterv a felzárkóztatásra, az ismétlésre és a készségek szintre hozására koncentrál.
Az alapozó évfolyam társadalomismeret-tanterve szorosan kapcsolódik az általános iskolai
kerettantervekhez. Olyan ismeretanyagok válogatására és feldolgozására törekszünk, amelyek
megfelelnek a tanulók életkori sajátosságainak, tudásszintjének.
A tanterv nem lépi át az általános iskolában megszerezhető ismeretanyagot, de lehetőséget
biztosít a tananyag újszerű csoportosítására, új szemlélet kialakítására. A felsorolt témakörök szerves
egységet alkotnak, az osztály összetételétől függően szabadon variálhatók, a programot a konkrét
csoport igényeihez kell igazítani.

Óratervi tábla tematikus egységenként
Témakör

Kerettantervi
óraszámok

Év eleji ismétlés, felmérés
Egyén, közösség, társadalom
Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra
Népesség, település, életmód
A modern demokráciák.
Politikai intézmények, eszmék, ideológiák működése
Kultúra, művelődés és vallás
Az éves munka értékelése

Tematikai egység

Év eleji ismétlés, felmérés

Előzetes tudás
A tematikai egység Kommunikáció, szövegértés fejlesztése.
nevelési-fejlesztési Szövegalkotási készség felmérése.
céljai
Térben és időben való tájékozódás fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Helyi tantervi
óraszámok
2
10
7
9
9

2
8
5
6
6

10
2
49

8
1
36

Órakeret
2 óra

Kapcsolódási pontok

Korokban való tájékozódás.
Magyar nyelv és irodalom
Múltunk nagy eseményeinek felidézése.
Természetismeret
Történelmi csomópontok, meghatározó történelmi személyek
Művészetek
megismerése.
Társadalmi szabályok.
Őskor, ókor, középkor, újkor, jelenkor. Ókori Kelet, antikvitás. Forradalom,
Kulcsfogalmak
polgárosodás, nemzetállam, világháború.
Honfoglalás, Árpád-kor. Szabadságharc, kiegyezés.

Tematikai egység
Előzetes tudás

Egyén, közösség, társadalom
5–8. évfolyam kapcsolódó ismeretelemei.
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Órakeret
8 óra

Térben és időben való tájékozódás fejlesztése. Gondolkodás- és
tanulásfejlesztés. Szövegértés, kommunikáció fejlesztése. Érvelés és
vitakészség fejlesztése. Érzelmi fejlesztés, szolidaritás fejlesztése. Egyszerűbb
és bonyolultabb összefüggések megértése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az ókori társadalmak
Magyar nyelv és irodalom
Egyiptom, a Nílus ajándéka.
Hellász – a görög poliszok és a birodalom.
Természetismeret
Római államformák.
A középkori magyar társadalom
Művészetek
Az Árpád-kor társadalma.
A társadalom rétegződése.
Aranybulla.
Hunyadi Mátyás kora.
A településszerkezet változásai: városok kialakulása.
A három részre szakadt Magyarország élete
Élet a három részre szakadt Magyarországon.
A társadalom rétegződése.
Erdélyi fejedelemség: vallás és etnikum – tolerancia, együttélés.
Társadalmi változások a XVIII–XIX. századi Magyarországon
A társadalom átalakulása 1711 után - Magyarország nemzetiségei.
A reformkor társadalmi problémái.
Életmód és társadalmi helyzet összefüggései.
Politikai életpályák a XX. században
Lenin, Sztálin, Hitler, Churchill, Roosevelt, Horthy Miklós, Rákosi Mátyás,
Kádár János.
A holokauszt
Kertész Imre: Sorstalanság, Schindler listája – a művek megbeszélése.
Gazdálkodás, birodalom, többistenhit, polisz, arisztokrácia, démosz,
demokrácia, filozófia, hellenizmus, török hódoltság, törvényhozás, reform,
polgári átalakulás, cenzúra, közteherviselés, érdekegyesítés, nemzet,
Kulcsfogalmak
nemzetiség, kommunizmus, fasizmus, egypártrendszer, kollektivizálás, tőzsde,
túltermelési válság, tervgazdálkodás, totális diktatúra, nemzetiszocializmus,
holocaust, revízió, jóvátétel, kitelepítés, pártállam.
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Tematikai egység

Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra

Előzetes tudás

Órakeret
5 óra

kapcsolódó általános iskolai ismeretelemek.
Térben és időben való tájékozódás fejlesztése. Gondolkodás- és
A tematikai egység
tanulásfejlesztés, kommunikáció fejlesztése. Ábraelemzés, következtetések
nevelési-fejlesztési
levonása. Szövegértés és -feldolgozás tanári segítséggel.
céljai
A világ-, az európai és a magyar történelem korszakainak szinkronban látása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A virágzó középkor gazdasága
Magyar nyelv és irodalom
– Európa gazdasági, technikai fejlődése.
– A magyar gazdaság a XIV–XV. században. Károly Róbert.
Természetismeret
– A nagy földrajzi felfedezések és hatásuk.
Az ipari forradalmak kora
Művészetek
– A tőkés gazdaság kibontakozása.
– Gazdaságszervezési formák (céh, manufaktúra, gyár, monopólium).
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Magyarország gazdasági élete 1867-től napjainkig
– A magyar gazdaság fejlődése a kiegyezés után.
– A magyar gazdaság fejlődése a két világháború között.
– A szocialista gazdaság.
– Napjaink gazdasági problémái.
Polgár, kereskedelem, gazdálkodás, gyarmat, manufaktúra, hitel, forradalom,
Kulcsfogalmak
urbanizáció, kapitalizmus, konszolidáció, államosítás, kollektivizálás, migráció,
alternatív energiaforrás, tudományos-technikai forradalom.

Tematikai egység

Népesség, település, életmód

Órakeret
6 óra

Előzetes tudás

Általános iskolai ismeretek.
Térben és időben való tájékozódás fejlesztése. Gondolkodás- és
A tematikai egység
tanulásfejlesztés. Kommunikáció fejlesztése: előadás, vitakészség, kritikus
nevelési-fejlesztési
szemlélet, kooperatív munka. Következtetések levonása. Szövegértés és céljai
feldolgozás önállóan. Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Településformák és életmód a középkorban és az újkorban
Magyar nyelv és irodalom
– Középkori városok.
– A különböző társadalmi csoportok életmódjának összevetése.
Természetismeret
– A család a különböző korokban és kultúrákban.
– Bűn és bűnüldözés a középkorban.
Művészetek
– Környezetátalakulás az ipari forradalom következtében.
– Életmód és társadalom a XIX–XX. századi Magyarországon.
Patrónusi foglalkozás
– Az iskola régen és ma.
– A nemzetiségi lét és kultúra fő kérdései az Osztrák-Magyar
Monarchiában és napjainkban.
– A fogyasztói társadalom és az ökológia.
– A fenntartható fejlődés.
– A média és a közgondolkodás.
– A média manipuláló szerepe a 20. században.
– Fenntartható fejlődés.
– Globalizációs és öko-problémák.
Urbanizáció, demográfiai és etnikai változás, asszimiláció, integráció. Fogyasztói,
Kulcsfogalmak
jóléti társadalom, ökológia, fenntartható fejlődés, globalizáció, klímaváltozás,
média, közgondolkodás.

A modern demokráciák.
Órakeret
Politikai intézmények, eszmék, ideológiák működése
6 óra
Előzetes tudás
Általános iskolai ismeretek.
Térben és időben való tájékozódás fejlesztése. Gondolkodás- és
A tematikai egység
tanulásfejlesztés. Kommunikáció fejlesztése: előadás, vitakészség, kritikus
nevelési-fejlesztési
szemlélet, kooperatív munka. Következtetések levonása. Szövegértés és céljai
feldolgozás önállóan.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A demokráciák kialakulása
Magyar nyelv és irodalom
– Államformák, politikai rendszerek az emberiség történetében.
– A hatalmi ágak megkülönböztetése.
Természetismeret
– Nemzetközi konfliktusok, szövetségi rendszerek.
Tematikai egység
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– Háború és béke.
Művészetek
– Európai Unió.
Ideológiák XIX.– XX. században
– A liberalizmus és nacionalizmus kérdései.
– Szocializmus.
Magyarország politikai viszonyai
– A polgári Magyarország megszületése.
– Politikai intézményrendszer a mai Magyarországon.
Demokrácia, feudalizmus, kapitalizmus, monarchia, alkotmányos monarchia,
diktatúra, hatalmi ág, felvilágosodás, liberalizmus, nacionalizmus, nemzet,
Kulcsfogalmak
sovinizmus, szocializmus, keresztényszocializmus, marxizmus, parlament,
kormány, alkotmány, önkormányzat, ombudsman, Európai Parlament,
integráció.

Tematikai egység

Kultúra, művelődés és vallás

Órakeret
8 óra

Előzetes tudás

Általános iskolai ismeretek.
Térben és időben való tájékozódás fejlesztése. Gondolkodás- és
A tematikai egység
tanulásfejlesztés. Kommunikáció fejlesztése: előadás, vitakészség, kritikus
nevelési-fejlesztési
szemlélet, kooperatív munka. Következtetések levonása. Szövegértés és céljai
feldolgozás önállóan.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kultúra és civilizáció. Műveltség és képzettség
Magyar nyelv és irodalom
– Ókori kultúrák.
– A középkor kultúrája.
Természetismeret
– A modernkor kultúrája.
– Helyi művelődéstörténet, az élő hagyomány.
Művészetek
– Tudomány és művészetek.
Természetkép, világkép, világszemlélet
– Kultúrák párbeszéde: önismeret és nyitottság.
– Önazonosság és társadalmi hovatartozás.
– A nemzet. A magyar nemzettudat sajátosságai és dilemmái.
– Filozófiai elképzelések a világról.
Istenhitek és vallások
– Kereszténység.
– Iszlám.
– Buddhizmus.
– Hinduizmus.
– Zsidó vallás.
Helyi sajátosságok, egyházak megismerése.
Egyistenhit, politeizmus, nemzet, nemzetiség, reformáció, kereszténység,
Kulcsfogalmak
materializmus, idealizmus, humanizmus.

Tematikai egység

Az éves munka értékelése

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az éves munka szöveges értékelése, pozitívumok, negatívumok
megbeszélése.
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Órakeret
1 óra

A tanuló legyen képes különböző forrásokból ismeretek összegyűjtésére,
osztályozására, elemzésére, a köztük lévő összefüggések keresésére és azokból
következtetések levonására.
Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos tudását,
véleményét legyen képes kifejezni, mások megnyilatkozását legyen képes
értelmezni.
Legyen tisztában az egyéni és közösségi értékekkel, az alapvető állampolgári
jogokkal és kötelességekkel. Legyen képes erkölcsi értékeket felismerni, tudjon
különbséget tenni a jó és rossz, az igaz és hamis, valamint a szép és a rút
között.
Ismerje a társadalmi együttélés alapvető szabályait, legyen tisztában alapvető
jogaival és kötelességeivel. Ismerje a Magyar Köztársaság állam- és
A fejlesztés várt
közigazgatási intézményrendszerét. A tanuló ismerje a demokrácia adta
eredményei a ciklus lehetőségeket, jogokat.
végén
A tanuló legyen képes társadalmi problémák azonosítására, összetevőik
felismerésére, ezek megvitatására, önálló véleményalkotásra. A tanulóknak el
kell jutniuk az ezredforduló nagy civilizációs változásainak, a kultúra, és a
természet világában zajló folyamatok rendszer-összefüggéseinek
megértéséhez.
Ismerje fel, hogy a folyamatosan egymásra épülő szellemi és tárgyi értékek
megőrzésének jelentős szerepe van a szűkebb és tágabb közösség életében.
A tanulóknak el kell jutniuk a jelenkor gazdasági jelenségeinek megértéséig, a
gazdasági problémák iránti érzékenység megteremtéséig.
Legyen képes a tanuló az önálló véleményalkotásra, értékelésre jelenségekről,
személyekről, problémákról (helyi, regionális, nemzeti és globális) és
konfliktusokról, legyen felelősségtudata.
Képes legyen az önazonosság, a nemzeti hovatartozás kialakítására.
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2. Szakiskola (mezőgazdasági gépész, mezőgazdasági gazdaasszony,
falusi vendéglátó)

Az Ember és társadalom (és részben a Földünk – környezetünk) műveltségterület tartalmait a
szakiskolákban egyetlen tantárgy, a komplex Társadalomismeret közvetíti. Ez a történelem, a
társadalomismeret, az erkölcs és etika, a hon- és népismeret, a társadalmi, állampolgári és gazdasági
ismeretek, valamint a filozófia területeinek tartalmait különböző arányban tartalmazza.
A Társadalomismeret tantárgy főbb feladatai a Köznevelési törvény szakiskolákra vonatkozó
szakaszaiból és a 2012-ben elfogadott NAT-ból következően fogalmazhatóak meg:
— a történelmi múlt megismerése járuljon hozzá a jelen összefüggései, az összetett
társadalmi folyamatok megértéséhez;
— az események feltárása, bemutatása és értelmezése révén fejlessze a tanulók készségeit,
kompetenciáit, melynek révén sikeres felnőtté válhatnak;
— támogassa a felnőtté váló szakiskolai tanulók tudatos közéleti részvételét, az aktív
állampolgárrá válásukat, erősítse a demokrácia értékeit gondolkodásukban;
— tegye lehetővé más kultúrák megismerését, az általuk közvetített értékek felismerését és
befogadását, különös tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő népekre, vallásokra;
— segítse elő szűkebb és tágabb közösségekhez tartozásuk személyes megélését,
felelősségtudatos magatartásukat;
— a történelmi események tanulmányozása tegye képessé a szakiskolai tanulókat a jelenben
való eligazodásban, és segítse a jövőre való felkészülésüket;
— a szakiskolai tanulók életkorához és érdeklődéséhez igazodva a történelmi megismerés
során kapjanak képet a múltról, és különösen a közelmúlt világáról, a jelent alakító
tényezőiről;
— személyes élményt alakítson ki a tanulókban a történelmi szituációkkal kapcsolatban,
lehetőséget biztosítson a történelemből fakadó tanulságok levonására;
— a történelem problémaközpontú megközelítése biztosítsa az önismereti, a társas
kapcsolati kultúra fejlesztését és a pozitív énkép kialakítását a tanulókban;
— a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb feladata, hogy
reflektáljon a diákok társadalmi tapasztalataira.
A tantárgy tanításának céljai a szakiskolai közismereti tantárgyrendszerben a következők:
— A differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, az adatok, tények, fogalmak, a
történettudomány által kínált konstrukciók (sémák) rugalmas adaptálásával, illetve a
történettudomány vizsgálati eljárásainak (történeti probléma felismerése,
megfogalmazása, a kritika, az interpretáció) alkalmazásával.
— A tanulók ismerjék fel és értsék meg azt, hogyan és miért éreztek, gondolkodtak,
cselekedtek másként az emberek a múltban, mint a jelenben élők.
— A történelmi kulcsfogalmak, a történelmi folyamatok megértése és elsajátítása segíti a
tanulókat a múltra vonatkozó magyarázatok, következtetések és értékelések
megértésében, a történelmi ismeretek rendszerezésében, a múlttal és a múlt
megismerésével kapcsolatos kérdések egyre árnyaltabb megválaszolásában, a különböző
korok és események összehasonlításában, az összefüggések azonosításában, valamint az
önálló következtetések és vélemények megfogalmazásában.
— A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb célja, hogy a
különböző társadalomtudományok (szociológia, szociálpszichológia, politológia,
jogtudomány, közgazdaság-tudomány stb.) nézőpontjából mutasson be jelenségeket,
problémákat, és segítse a tanulókat ezek értelmezésében, következtetések
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megfogalmazásában; valamint segítse a szakiskolai tanulókat a szűkebb és tágabb
környezetükben való eligazodásban, boldogulásban.
— Fontos cél továbbá, hogy a személyes tapasztalatra építő készségfejlesztő módszerek
alkalmazásával a tantárgy alapozza meg és fejlessze a diákok szociális, erkölcsi és jogi
érzékét, és erősítse problémamegoldó gondolkodásukat.
Lényeges eleme a kerettantervi programszerkezetnek a bemeneti és kimeneti mérések
rendszere, amely által pontos képet lehet kapni a szakiskolába belépő tanulóknak a tantárgyhoz
kapcsolódó kompetenciáiról és ismereteiről, illetve azok hiányáról, és ennek ismeretében lehet
megvalósítani a szakiskolai közismereti kerettantervet, amely lehetőséget ad a tanulók
különbözőségének kezelésére.
A 9-10. évfolyamon a társadalomismeret tantárgyi célja az, hogy a tanulók képesek legyenek
— az európai és a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére;
— annak felismerésére, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és
etnikum (pl. német és zsidó etnikum) együttműködésének az eredménye is;
— az egyén szerepének értékelésére és a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás
felelősségének elfogadására;
— a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának felismerésére,
betartására;
— értékelni a tudást, megbecsülni az iskolát, az osztályközösséget, osztálytársaikat, valamint
kihasználni a szakiskola által biztosított tanulási lehetőségeket.
— a társadalom és legfontosabb intézményeinek megismerésére, a működésük megértésére;
— a különböző világképek jellemzőinek felismerésére, a világvallások azonosítására;
— a politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő döntések
meghozatalára;
— a gazdaság leglényegesebb információinak megértésére, az egyén gazdasági
lehetőségeinek felmérésére és a pénzügyekben való tájékozódásra.

9. évfolyam
Ez az év olyan nevelési célok megvalósítására ad lehetőséget, mint a tanulók ún. történelmi
gondolkodásának elmélyítése és kiszélesítése, valamint a tanulás, az iskola, a tudás értékeinek,
hasznának felismertetése, a társadalom, a közösségek és az egyén kapcsolatának vizsgálata. Ezek a
tartalmak olyan tevékenységeken keresztül valósulhatnak meg, amelyek mind az egyének, mind az
osztályközösségek számára fejlesztést tesznek lehetővé. A tanulók nem megfelelő szintű
kulcskompetenciái, illetve a meglévő kompetenciák bővítésére, fejlesztésére adnak lehetőséget, mint
például a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, az önálló véleményalkotás, a kritikai gondolkodás vagy a
térbeli tájékozódás.
A 9. évfolyamon a társadalomismeret tantárgyi célja az, hogy a tanulók képesek legyenek:
— az európai és a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére;
— annak felismerésére, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és
etnikum (pl. német és zsidó etnikum) együttműködésének az eredménye is;
— az egyén szerepének értékelésére, a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás
felelősségének elfogadására;
— a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának felismerésére,
betartására;
— értékelni a tudást, megbecsülni iskolát, az osztályközösséget, osztálytársaikat, valamint
kihasználni a szakiskola által biztosított tanulási lehetőségeket.
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Fejlesztési feladatok minden tematikai egységre vonatkozóan
Ismeretszerzés, tanulás
A forrásokban és -feldolgozásokban található információk gyűjtése. A történelem tárgyi emlékeinek
felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. A filmek, filmhíradók értelmezése. Történelmi
esemény, intézmény, szervezet megismerése források alapján.
Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratokban és az internet valamely magyar
nyelvű keresőprogramjában. Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, szakirodalom
felhasználásával.
Kritikai gondolkodás
Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású forrásrészletek összehasonlítása,
értelmezése, feldolgozása. Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek
összehasonlítása. A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése tanári
rávezetéssel. A média forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. Eltérő álláspontok
felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások szövegében; az eltérések
okainak vizsgálata. Kiemelkedő történelmi személyiségek döntéseinek értékelése. A történelem
meghatározó jelentőségű történelmi személyiségei szerepének értékelése.
Kommunikáció
A korszakokra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata. A történelmi fogalmak
magyarázata. Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet,
tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját vélemény megfogalmazása,
kifejtése. Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Előadás készítése
(meghatározott terjedelemben) történeti témákról, segédeszközök felhasználásával. Hosszabb
adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi változások felismerése és bemutatása. Szemléletes
diagramok és grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról.
Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági és társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jártasság a
feladatlapok kitöltésében; tájékozottság javítási elveiben és módszereiben.
Tájékozódás időben és térben
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Időrendi táblázat készítése. Az
időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben és időben játszódó
események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és térképek összehasonlítása, rajzok
és térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológiák használata. Történelmi jelenségek
természeti feltételeinek megállapítása a szaktanár útmutatása alapján. Történelmi helyek
azonosítása mai térképeken. Sematikus rajz készítése egy-egy történeti táj egységeiről. Tematikus
történelmi térképek adatainak összehasonlítása (pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség, nemzetiségi
összetétel változása).
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Óratervi tábla tematikus egységenként 9. évfolyamon
Témakör

Kerettantervi
óraszámok

Európa a világban,
Magyarország Európában
Múlt és jelen képekben és szövegekben I.
Európa bölcsői
Múlt és jelen képekben és szövegekben II.
A középkor századai
Múlt és jelen képekben és szövegekben III.
Az újkor hajnala
Múlt és jelen képekben és szövegekben IV.
A modern világ születése
Múlt és jelen képekben és szövegekben V.
A szélsőségek évtizedei

Helyi tantervi
óraszámok
4

4

8

8

10

10

6

6

12

12

8

8

Múlt és jelen képekben és szövegekben VI.
A megosztott világ
Múlt és jelen képekben és szövegekben VII.
A magyar társadalom a rendszerváltás után

8

8

8

8

Múlt és jelen képekben és szövegekben VIII.
A tanuló társadalom
A tanulók teljesítményének a mérése

6

6

2
72

2
72

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Európa a világban,
Órakeret
Magyarország Európában
4 óra
Alapvető topográfiai ismeretek; elemi tájékozódás Európa és Magyarország
Előzetes tudás
térképein.
Képes térben elhelyezni saját lakóhelye fontosabb intézményeit, nagyobb
A tematikai
városainkat, Magyarországot, a szomszédos országokat és az Európai Unió
egységhez
országait a kapcsolódó térképeken.
kapcsolódó nevelési Azonosítani tudja Magyarország megyéit és úthálózata fontosabb egységeit.
célok
Felismeri a térkép legfontosabb elemeit (vizek, domborzati jelölések,
államhatárok, települések), azonosítja azokat a térképen.
Ismeretek/Témák
Kapcsolódási pontok
Lakóhelyünk és környezetünk a térben.
Természetismeret: térképhasználat.
Magyarország területi tagozódása.

Matematika: mennyiségek összehasonlítása.

Magyarország és Európa.

Idegen nyelv: földrajzi nevek; idegen nyelvű
honlapok, alkalmazások.
Osztályközösség-építés: ismeretek
Magyarországról, az EU-ról.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Közép-Európa, Nyugat-Európa, Kelet-Európa, Dél-Európa, Észak-Európa,
Európai Unió, régió, ország, állam, szövetség, rendszerváltás, demokratikus
berendezkedés, úthálózat, infrastruktúra.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Múlt és jelen képekben és szövegekben I.
Órakeret
Európa bölcsői
8 óra
Az általános iskolában tanultak.
Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, az ókori demokrácia
alapelveinek vázlatos összehasonlítására a modern demokrácia alapelveivel.
A tematikai
A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam
egységhez
felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása játszik
kapcsolódó nevelési szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, gazdasági
célok
élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik.
Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a római kultúra kölcsönhatása során
alakult ki, látja ennek az európai civilizációra gyakorolt hatását.
Ismeretek/témák
Kapcsolódási pontok
Az európai civilizáció kezdetei.
Természetismeret: tájékozódás a térképen.
Vallás, kultúra és sport az antikvitásban.

Matematika: adatok értelmezése.
Idegen nyelv: földrajzi és személynevek.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Osztályközösség-építés: a személyiség szerepe,
információforrások használata.
Fogalmak: polisz/városállam, demokrácia, rabszolga, egyistenhit, zsidó vallás,
kereszténység, Biblia, Újszövetség, olimpia.
Személyek: Szolón, Jézus, Theodosius.
Topográfia: Balkán-félsziget, Athén, Róma, Júdea, Olimpia.
Kronológia: Kr.e. 776 (első ókori olimpia), Kr.e. 5. század (athéni demokrácia
kialakulása), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a Nyugat-római
Birodalom bukása).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Múlt és jelen képekben és szövegekben II.
Órakeret
A középkor századai
10 óra
Az általános iskolai előzmények.
Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi expanzióban,
azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevékenységét, megérti
távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám vallás civilizációformáló szerepét.
Feltárja a középkori keresztény civilizáció örökségét, és kimutatja a középkori
városi civilizáció továbbélését a modern európai civilizációban.
A tematikai
A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére
egységhez
vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli hiányosságából
kapcsolódó nevelési
és az egyes szaktudományok (történettudomány, régészet, nyelvészet)
célok
kutatási eredményeinek egymásnak olykor ellentmondó adataiból fakad.
Megérti, hogy a kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás
teremtette meg a magyar állam megerősödésének és fejlődésének
feltételeit. Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény
magyar állam.
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A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának megismerésén keresztül
belátja, hogy a több nemzetiségből álló Magyar Királyság a közép-európai
régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több ponton
összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa fejlődésével.
Ismeretek/ témák
Kapcsolódási pontok
A középkori Európa birodalmai, társadalom és
Természetismeret: tudósok, felfedezők.
világkép.
Matematika: adatok értelmezése.
A magyar honfoglalás és az államalapítás.
Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek.
A középkori Magyar Királyság helye Európában.
Fogalmak: hun, barbár, gróf, lovag, lovagi erény, keresztes háború, egyház,
pápa, Korán, iszlám, finnugor, nyelvrokonság, sztyeppe, törzs, honfoglalás,
pogány, vármegye, Árpád-ház, jobbágy, forint, zsoldos hadsereg (pl. fekete
sereg).
Személyek: Attila, Nagy Károly, I. Ottó, Mohamed, Árpád, Géza, Vajk/I. István,
IV. Béla, III. András, Károly Róbert, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond,
Hunyadi János, Hunyadi Mátyás.
Kulcsfogalmak/
Topográfia: Frank Birodalom, Német-római Császárság, Bizánc,
fogalmak
Konstantinápoly, Szentföld, Kárpát-medence, Vereckei-hágó, Oszmán
Birodalom, Nikápoly, Mohács.
Kronológia: VII. század (az iszlám vallás alapítása), 800 (Nagy Károly császárrá
koronázása), 895 táján (a honfoglalás), 1000 (I. István megkoronázása), 1054
(az egyházszakadás), 1241–42 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása),
1308 (Károly Róbert királlyá választása), 1342 (I. [Nagy] Lajos), 1453
(Konstantinápoly elfoglalása), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458–1490 (I.
[Hunyadi] Mátyás uralkodása), 1526 (a mohácsi csata).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Múlt és jelen képekben és szövegekben III.
Órakeret
Az újkor hajnala
6 óra
Az általános iskolai előzmények.
Belátja, hogy a világ különböző civilizációit összeköti az emberi
alapszükségletek biztosításának igénye (élelem, biztonság, világ
megértésének igénye stb.). Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen
esélyeket és/vagy veszélyeket hordoz magában.
A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a világ
képét. Felismeri, hogy a kereskedelmi utak feletti ellenőrzés általában
A tematikai
jelentős hatalmi pozíciót is jelent, valamint, hogy a kereskedelemi utak terén
egységhez
lezajló változások átrendezik a régiók közötti gazdasági erőviszonyokat,
kapcsolódó nevelési hosszú távon jelentős gazdasági, társadalmi és politikai következményekkel
célok
járnak.
Belátja, hogy az oszmán-török katonai fölény mellett a politikai
megosztottság is hozzájárult az ország három részre szakadásához. Megérti a
részekre szakadt ország helyzetét a két nagyhatalom ütközőzónájában, és
belátja, hogy a török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette
lehetővé. Átlátja a másfél évszázados török uralom rövid és hosszú távú
következményeit.
Ismeretek /témák
Kapcsolódási pontok
Felfedezések – a civilizációk találkozása.
Természetismeret: tudósok, felfedezők.
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Vallási megújhodás Európában.

Matematika: adatok értelmezése.

Államformák és uralkodók az újkori Európában.

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek.

A Magyar Királyság a birodalmak szorításában.
Fogalmak: világkereskedelem, selyemút, karavella, gyarmatosítás,
reformáció, evangélikus, református, kapitalizmus, alkotmányos monarchia,
parlament, abszolutizmus, végvár, kuruc.
Személyek: Kolumbusz, Luther Márton, XIV. Lajos, Szapolyai János, Habsburg
Ferdinánd, Dobó István, II. Szulejmán, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc.
Kulcsfogalmak/
Topográfia: Anglia, Franciaország, Versailles, Buda, Eger, Szigetvár, Ónod.
fogalmak
Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció
kezdete), 1541 (Buda török elfoglalása, az ország tényleges három részre
szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 1566 (Szigetvár eleste),
1703–11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi országgyűlés), 1711 (a
szatmári béke).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Múlt és jelen képekben és szövegekben IV.
Órakeret
A modern világ születése
12 óra
Az általános iskolai előzmények.
Látja, hogy a felvilágosodás állította középpontba a világmindenség
megértésének igényét, a tudományos megismerés elsőbbrendűségét, és
hogy ezzel a tudományok fejlődésének új korszaka kezdődött. Belátja, hogy a
hatalommegosztás és a képviseleti elv általánossá válása a polgári
államokban a demokratikus jogok gyakorlásának kiterjesztését
eredményezte.
Felismeri, hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások hasznosítása
mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a termelési formák
átalakításával létrehozta az ipari társadalmat, a népesség számszerű
gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság létszámának növekedését
eredményezte.
Tudatosul benne, hogy Magyarország a Habsburg Birodalom részét képezte,
A tematikai
megérti a birodalmiságból fakadó problémák lényegét, és reális képet alkot
egységhez
Magyarország birodalmon belüli helyzetéről.
kapcsolódó nevelési Érti, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, valamint
célok
az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza meg. Belátja,
hogy ezek nyomán fogalmazódott meg a jobbágyi és rendi viszonyok
megszüntetésének, az érdekegyesítés, a közteherviselés, valamint a nemzeti
nyelv és kultúra megteremtésének szükségessége, amelyek a polgári
viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését célozzák. Tudja, hogy e
célok megvalósítása állította középpontba azokat a nagyformátumú
politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, egymást kiegészítve, a
közösség hosszú távú érdekeit szolgáló reformprogramok mellé állították a
közvéleményt.
Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt a kor
erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait Magyarország
fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság kiemelkedő szerepet
játszott.
Ismeretek/ témák
Kapcsolódási pontok
Forradalmak kora Európában.
Természetismeret: tudósok, felfedezők.
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A Magyar Királyság a Habsburg Birodalomban.

Matematika: adatok értelmezése.

A reformkor és az 1848-1849-es forradalom és
szabadságharc.

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek.

A dualizmus kora.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egységhez
kapcsolódó nevelési
célok

Fogalmak: felvilágosodás, tolerancia, egyenlőség, szabadság, enciklopédia,
forradalom, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, jakobinus diktatúra, terror,
ipari forradalom, belső vándorlás, betelepítés, Ratio Educationis,
nyelvrendelet, jobbágyrendelet, nyelvújítás, ipari forradalom, gyár,
környezetszennyezés, jobbágyfelszabadítás, áprilisi törvények, honvédség,
aradi vértanúk, dualizmus.
Személyek: Bonaparte Napóleon, Mária Terézia, II. József, James Watt,
Széchenyi István, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Deák Ferenc.
Topográfia: Bécs, Pozsony, Budapest, Nagy-Britannia, Amerikai Egyesült
Államok, Németország, Osztrák-Magyar Monarchia.
Kronológia: 1789. július 14. (a Bastille ostroma, a francia forradalom
kitörése), 1793–1794 (a jakobinus diktatúra), 1804 (Napóleon császárrá
koronázása), 1740–80 (Mária Terézia), 1780–1790 (II. József), 1825-1848 (a
reformkor), 1848. március 15. (forradalom kitörése Pesten), 1848-1849
(forradalom és szabadságharc Magyarországon), 1867 (a kiegyezés).

Múlt és jelen képekben és szövegekben V.
A szélsőségek évtizedei

Órakeret
8 óra

Az általános iskolai előzmények.
Látja az első világháború kirobbanásához vezető okokat, és azok komplex
jellegét. Felismeri, hogy a korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly
felbomlása, a gyarmatokért való versengés, a létrejövő katonai szövetségek,
a fegyverkezési verseny és a megoldatlan balkáni helyzet együttesen vezetett
a háborúhoz. Érti, hogy az új hadászati eszközök és módszerek alkalmazása
elhúzódó harcokkal és óriási ember- és anyagi veszteséggel jártak, és minden
állampolgárt érintettek.
Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, különös tekintettel a
kelet-közép-európai régióra
Felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a gazdasági
válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése.
Érti, hogy a két világháború közötti magyar kül- és belpolitika egyik
legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és annak hatásaira
való reflektálás volt. Tudatosulnak benne a trianoni békeszerződés politikai
életre, gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra gyakorolt hatásai,
valamint a bethleni konszolidáció eredményei, hazai és nemzetközi
összefüggései.
Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második világháború, és
hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész magyarság tragédiája.
Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára, és ez
milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően.
Tisztában van a háborús vereség és a megszállás közvetett és közvetlen
következményeivel (pl. malenkij robotra elhurcolt magyar és német
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származású civilek, német nemzetiségű lakosság kitelepítése, a szlovákiai
magyarok áttelepítése).
Belátja, hogy Európában és hazánkban a XX. századi kirekesztésen alapuló
(bűnbakképzésen alapuló) népirtások nem mehettek volna végbe a többségi
társadalom tevőleges vagy hallgatólagos támogatása, valamint apátiája
nélkül.
Ismeretek/ témák
Kapcsolódási pontok
Az első világháború és következményei
Természetismeret: tudósok, felfedezők.
Európában, valamint Magyarországon.
Matematika: adatok értelmezése.
A totális diktatúrák jellemzői.
Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek.
Magyarország a két világháború között.
A második világháború és következményei
Európában, valamint Magyarországon.
Fogalmak: antant, központi hatalmak, jóvátétel, kiegyezés, kommunizmus,
bolsevik, államosítás, diktatúra, Tanácsköztársaság, ellenforradalom, revízió,
általános választójog, gazdasági világválság, nemzetiszocializmus,
egypártrendszer, fajelmélet, antiszemitizmus, zsidóüldözés, deportálás,
haláltábor, holokauszt, soá, porraimos, kényszermunkatábor, gulág.
Személyek: Ferenc Ferdinánd, Károlyi Mihály, Kun Béla, Lenin, Sztálin, Adolf
Hitler, Horthy Miklós, Bethlen István, Szálasi Ferenc.
Topográfia: Budapest, Szarajevó, Párizs, Trianon, Auschwitz, Hirosima.
Kulcsfogalmak/
Kronológia: 1914. június 28. (a szarajevói merénylet), 1914–1918 (az első
fogalmak
világháború), 1918 (az őszirózsás forradalom), 1920 (a trianoni békediktátum
aláírása). 1938 (a náci Németország megszállja Ausztriát), 1939. szeptember
1. (Németország megtámadja Lengyelországot, kitör a második világháború),
1941 (Magyarország belép a háborúba), 1943. január (a doni katasztrófa),
1944. tavasz (a németek megszállják Magyarországot), 1945. május 8. (a
második világháború lezárása Európában), 1945. április (Magyarország
felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet megszállás kezdete, a háború vége
Magyarországon), 1945. augusztus (atomtámadás Hirosima és Nagaszaki
ellen).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egységhez
kapcsolódó nevelési
célok

Múlt és jelen képekben és szövegekben VI.
Órakeret
A megosztott világ
8 óra
Az általános iskolai előzmények.
A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ
kialakulásának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi háborúk
máig ható következményeit.
Felismeri, hogy a modern technológia, a globalizációs folyamatok, a
szabadság ideológiája és a kommunikációs rendszerek milyen szerepet
töltöttek be a szovjet típusú rendszerek bukásában.
Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami
szuverenitás következményeit. Megérti, hogy Magyarországnak 1956-ban a
rendkívül kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra épülő
politikai viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet tömbből.
Felismeri, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc jelenlegi
demokratikus rendünk egyik talpköve. Ismeri a Kádár-rendszer jellegét, és
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tisztában van annak mozgásterével. Képes sokoldalúan elemezni a Kádárrendszer válságának és bukásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer
lényegi reformálhatatlanságát.
Képes a globalizációs folyamatok, kihívások és az egységesülő Európa
előnyeinek és hátrányainak sokoldalú feldolgozására.
Tisztában van a rendszerváltozás előtti és az azt követő időszak politikai és
gazdasági rendszere közötti legfontosabb különbségekkel.
Ismeretek/ témák
Kapcsolódási pontok
A kétpólusú világ és a megosztott Európa.
Természetismeret: tudósok, felfedezők.
Magyarország vasfüggöny mögött.

Matematika: adatok értelmezése.

1956-os forradalom és szabadságharc.

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek.

A szovjet tömb felbomlása, a demokratikus
viszonyok kiépülése.
Tudományos és technikai forradalom.
A környező országok, határon túli magyarok.
Az Európai Unió alapelvei és intézményei.
Fogalmak: hidegháború, szuperhatalom, fegyverkezési verseny, vasfüggöny,
Szovjet Kommunista Párt, berlini fal, ÁVH, vallásellenesség, centralizáció,
választási csalás, koncepciós per, államosítás, termelőszövetkezet (téesz),
kétkeresős családmodell, kitelepítés, emigráció, gulyáskommunizmus,
rendszerváltás, MDF, SZDSZ, FKgP, FIDESZ, KDNP, MSZP, Európai Unió,
schengeni övezet.
Személyek: Gagarin, Neil Amstrong, Hruscsov, Kennedy, Gandhi, Rákosi
Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Reagen, Mihail Gorbacsov, Antall József.
Topográfia: Korea, Kuba, Vietnám, Berlin, Afganisztán, Csehszlovákia,
Kulcsfogalmak/
Csehország, Szlovákia, Jugoszlávia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Boszniafogalmak
Hercegovina, Szerbia, Koszovó.
Kronológia: 1949 (a kommunista alkotmány), 1961 (a berlini fal építése,
Gagarin űrrepülése), 1969 (az első Holdra szállás), 1956. október 23. (a
forradalom kirobbanása), 1956. november 4. (szovjet támadás indul
Magyarország ellen), 1973 (első olajárrobbanás), 1989. június 16. (Nagy Imre
és társainak újratemetése), 1990 (szabad országgyűlési és önkormányzati
választások), 1991 (Jugoszlávia bomlásnak indul), 1993 (Csehország és
Szlovákia szétválása), 2004 (Magyarország és kilenc másik állam csatlakozása
az Európai Unióhoz).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egységhez
kapcsolódó nevelési
célok

Múlt és jelen képekben és szövegekben VII.
A magyar társadalom a rendszerváltás után.

Órakeret
8 óra

Az általános iskolai előzmények.
Reális kép alakul ki a tanulóban Magyarország szerepéről és lehetőségeiről az
európai integráción belül, továbbá ismeri fontosabb külkapcsolatait, és
tudatosul benne a jelentősebb nemzetiségi és emigráns közösségek hídszerepe.
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Képes a nemzet, kisebbség és a helyi társadalmak fogalmak szakszerű
használatára.
Képes a társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemeinek
azonosítására, a társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek
felismerésére, azok okainak azonosítására.
Ismeretek/ témák
Kapcsolódási pontok
Az ezredforduló magyar társadalma.
Természetismeret: tudósok, felfedezők.
A mai magyar társadalom jellemzői, problémái.

Matematika: adatok értelmezése.

Hazánk kiemelkedő tudományos-technikai,
Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek.
kulturális és sportteljesítményei.
szabadpiac, privatizáció, társadalom, munkanélküliség, társadalmi
egyenlőtlenség, gazdagok, középosztály, szegények, népességfogyás, várható
Kulcsfogalmak/
élettartam, elöregedés, korfa, iskolázottság, létminimum, deviancia
fogalmak
(bűnözés, öngyilkosság, kábítószer-fogyasztás, mentális betegségek,
prostitúció), norma, nemzetiségek, cigányság társadalmi helyzete, felekezeti
megoszlás, hungarikum, világörökség.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Múlt és jelen képekben és szövegekben VIII.
A tanuló társadalom.

Órakeret
6 óra

Előzetes tudás

Az általános iskolai előzmények.
A tanuló felismeri az iskola szerepének jelentőségét az egyén és a társadalom
A komplex
életében.
műveltség-területhez Tisztában van a tanulással kapcsolatos jogokkal és kötelességekkel.
kapcsolható
Látja a tanulás és a munkaerő-piaci szerepvállalás összefüggéseit.
fejlesztési feladatok Felismeri és elfogadja a tanulási és munkatevékenység emberformáló és
értékteremtő erejét.
Ismeretek/témák
Kapcsolódási pontok
Az oktatás és iskola a múltban.
Természetismeret: tudósok, felfedezők.
A tanuló társadalom és az élethosszig tartó
tanulás.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

Matematika: adatok értelmezése.

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek.
oktatás, iskola, tanítás, tudásépítés, tanuló, tanuló felnőtt, képzettség,
képzetlenség, információs társadalom, élethosszig tartó tanulás.

A tanulók teljesítményének a mérése

Órakeret
2 óra

A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai
elhelyezkedését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az önkormányzati
intézményeket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a manipuláció eszközeit.
Képes legyen értékelni, megbecsülni az egyéni és közösségi értékeket, a
tudást, a tanulást, és értse az egész életen át tartó tanulás személyes és
társadalmi szükségességét.
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A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságaival,
ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az
ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai,
művészeti folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez.

10. évfolyam

A 10. évfolyam programját a tanulók forrás- és tevékenységközpontú munkáltatása határozza meg. A
tanév célja, hogy a tanulók képessé váljanak:
— a társadalom és legfontosabb intézményeinek megismerésére, a működésük megértésére;
— a különböző világképek jellemzőinek felismerésére, a világvallások azonosítására;
— a politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő döntések
meghozatalára;
— a gazdaság leglényegesebb információinak megértésére, az egyén gazdasági
lehetőségeinek felmérésére és a pénzügyekben való tájékozódásra.
Fejlesztési feladatok minden tematikai egységre vonatkozóan
Ismeretszerzés, tanulás
A forrásokban és -feldolgozásokban található információk gyűjtése. A történelem tárgyi emlékeinek
felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. A filmek, filmhíradók értelmezése. Történelmi
esemény, intézmény, szervezet megismerése források alapján.
Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratokban és az internet valamely magyar
nyelvű keresőprogramjában. Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, szakirodalom
felhasználásával.
Kritikai gondolkodás
Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású forrásrészletek összehasonlítása,
értelmezése, feldolgozása. Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek
összehasonlítása. A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése tanári
rávezetéssel. A média forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. Eltérő álláspontok
felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások szövegében; az eltérések
okainak vizsgálata. Kiemelkedő történelmi személyiségek döntéseinek értékelése. A történelem
meghatározó jelentőségű történelmi személyiségei szerepének értékelése
Kommunikáció
A korszakokra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata. A történelmi fogalmak
magyarázata. Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet,
tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját vélemény megfogalmazása,
kifejtése. Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Előadás készítése
(meghatározott terjedelemben) történeti témákról, segédeszközök felhasználásával. Hosszabb
adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi változások felismerése és bemutatása. Szemléletes
diagramok és grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról.
Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági és társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jártasság a
feladatlapok kitöltésében; tájékozottság javítási elveiben és módszereiben.
Tájékozódás időben és térben
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Időrendi táblázat készítése. Az
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időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben és időben játszódó
események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és térképek összehasonlítása, rajzok
és térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológiák használata. Történelmi jelenségek
természeti feltételeinek megállapítása a szaktanár útmutatása alapján. Történelmi helyek
azonosítása mai térképeken. Sematikus rajz készítése egy-egy történeti táj egységeiről. Tematikus
történelmi térképek adatainak összehasonlítása (pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség, nemzetiségi
összetétel változása).

Óratervi tábla tematikus egységenként a 10. évfolyamon:
Témakör

Kerettantervi
óraszámok

A tanulók teljesítményének a mérése
Társadalom és intézményei múltban és jelenben –
Intézményeink működése
A világkép
A politika világa – a demokratikus politikai
berendezkedés
Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek
A tanulók teljesítményének a mérése

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A tanulók teljesítményének a mérése

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Helyi tantervi
óraszámok
2
10

2
10

10
8

10
8

4
2
36

4
2
36

Órakeret
2 óra

Társadalom és intézményei múltban és jelenben –
Órakeret
Intézményeink működése
10 óra
Általános iskolai előzmények.
A tanuló képes a hivatalos és magánügyek megkülönböztetésére. Ismeri a
A tematikai
legfontosabb országos intézmények – országgyűlés, kormány,
egységhez
minisztériumok, bíróságok, adóhivatal – feladatait, működését (a múltban és
kapcsolódó nevelési a jelenben). Átlátja a helyi intézmények – önkormányzat, polgármesteri
célok
hivatal, az egészségügyi, az oktatási és egyéb funkciójú helyi intézmények –
rendszerét, azok feladatait.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A modern polgári állam funkciói, intézményei.
Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom:
szóbeli és írásbeli szövegalkotás, hivatalos stílus.
A demokratikus berendezkedés, a
hatalommegosztás.
Osztályközösség-építés: a helyzetnek megfelelő
magatartás.
A mai magyar állam főbb jellemzői.
Az önkormányzat intézményei.
Különböző ügyek intézésének gyakorlata, a
kulturált viselkedés gyakorlása.
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Különböző emberi élethelyzetek megfigyelése,
következtetések levonása, magatartásminták
elemzése, értékelése.
Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, eljátszása.
Kulcsfogalmak/
Állam, államszervezet, önkormányzat, hatalmi ág, demokrácia, alkotmány –
fogalmak
alaptörvény.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A világkép

Órakeret
10 óra

Általános iskolai előzmények.
A tanuló megismeri a különböző világkép-magyarázatokat, felismeri
jellegzetességeiket és értékeli azokat.
A komplex
Tisztában van a globalizáció legfontosabb jelenségeivel és folyamataival,
műveltség-területhez értelmezi azok mindennapi életre gyakorolt hatásait, képes önálló vélemény
kapcsolható
megfogalmazására a fentiekkel kapcsolatban.
fejlesztési feladatok A tanuló képes feltérképezni a generációk közötti kapcsolódások
(egymásrautaltság, értékrendbeli változások, konfliktusok) jelentőségét,
annak nehézségeit.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Világmagyarázatok, a világról alkotott kép
Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom:
változásai. A sokszínű világlátás. Vallások,
különböző megközelítési módok, nézőpontok.
világvallások (különös tekintettel a zsidó, a
keresztény és az iszlám vallásra).
Természetismeret: környezetvédelem,
fenntarthatóság.
A fogyasztói társadalom, a jóléti állam és a
világgazdasági válságok.
Osztályközösség-építés: a tanulás szerepe;
család; vallási közösségek.
Demográfiai problémák Európában és a világban.
A globalizáció és a fenntartható fejlődés. A
globális világ kihívásainak hatása hazánk
fejlődésére. Alapvető globális problémák
tudatosítása. A kulturális globalizáció előnyei és
hátrányai.
Generációk, generációs kérdések, konfliktusok. Az
időskor és a különböző nemzedékek eltérő
életmódja. A nemzedékek közti szolidaritás. Az
együttélés szabályainak kialakítása és
rendeltetése.
A család funkciójának és szerepének változásai
napjainkban.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Világkép, civilizáció, filozófia, vallás, hit, fundamentalizmus, ateizmus,
egyistenhit, többisten-hit, világvallás, földrajzi felfedezés, idealizmus,
materializmus, gazdasági, társadalmi, politikai rendszer, berendezkedés,
fejlődő és fejlett ország, globalizáció, fenntartható fejlődés, terrorizmus,
információs társadalom, klímaváltozás, környezetszennyezés, migráció,
nyugdíjrendszer, társadalmi szolidaritás, inaktív korú népesség.

A politika világa – a demokratikus politikai berendezkedés

Órakeret
8 óra

Általános iskolai előzmények.
A tanuló ismeri a politikai alapfogalmakat, egyben értelmezi azokat a mai
magyar politikai életre. Történelmi példákon keresztül felismeri a szélsőséges
A komplex
politikai irányokban rejlő veszélyeket (pl. a nemzetiszocialista és a
műveltség-területhez
kommunista diktatúrák bűntettei [kirekesztés, megkülönböztetés,
kapcsolható
holokauszt, Gulág]). Képes a demokrácia működésének modellálására, a
fejlesztési feladatok
jogok és kötelességek rendszerének átlátására. Megismeri az Alaptörvény
fontosabb részleteit, rendelkezéseit.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A gazdaság, a társadalom és a politika kapcsolata. Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom:
szövegértés.
A politikai berendezkedések: a demokrácia és a
diktatúra.
Osztályközösség-építés: társadalmi és közösségi
szerepek.
A rendszerváltás Magyarországon.
Az Alaptörvény főbb pontjai.
A politizálás színterei.
A politikai pártok ma Magyarországon.
Politika, demokrácia, diktatúra, kirekesztés, fajgyűlölet, antiszemitizmus,
Kulcsfogalmak/
holokauszt, Gulág, párt, politikai jog, rendszerváltás, alkotmány, alaptörvény,
fogalmak
jogállam.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek

Órakeret
4 óra

Általános iskolai előzmények.

A tanuló képes közgazdasági és pénzügyi ismeretek, összefüggések
A komplex műveltség- megértésére. Hasznos ismeretekkel rendelkezik az egyéni gazdálkodás
(egyéni költségvetés) terén, valamint tisztában van az ország
területhez
költségvetésének legalapvetőbb kérdéseivel (milyen területekből áll, miből
kapcsolható
fejlesztési feladatok finanszírozzák). Megfelelő tudással, realitásérzékkel rendelkezzen ahhoz,
hogy felelős gazdasági döntést hozhasson –képes a különböző lehetőségek
összevetésére, mérlegelésre, felelős döntések meghozatalára.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A legfontosabb közgazdasági fogalmak (gazdasági
ágazatok, gazdasági szereplők, tőke).

Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom:
szituációs játékok.
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Az egyén gazdálkodása, a háztartások
gazdálkodása.

Matematika: egyszerű gazdasági számítások.

Osztályközösség-építés: egyéni és családi
A legfontosabb pénzügyi ismeretek (bankok, banki költségvetés, tervezés.
szolgáltatások, számlák, hitel, kamat,
megtakarítás, thm, bankkártyák, valutaárfolyam,
jelzálog).
Egyéni költségvetés készítése. Mindennapi
élethelyzetek elbeszélése, eljátszása.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

Gazdasági ágazat, költségvetés, vállalkozás, tőke, banki szolgáltatás, pénzügyi
tranzakció.

A tanulók teljesítményének a mérése

Órakeret
2 óra

A tanuló képes legyen a körülötte lévő társadalmi-természeti környezet
változásait érzékelni, véleményt nyilvánítani a különböző események kapcsán;
tudja, hogy milyen társadalmi normák érvényesek rá, és ezek betartásával
legyen képes saját érdekeinek megfelelően cselekedni.
A tanuló legyen tisztában a társadalom és a gazdaság alapvető
tulajdonságaival, ismerje fel a történelemben zajló változásokat, és azt, hogy
ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi,
gazdasági, politikai, művészeti folyamatok (és azok változásainak) a
megértéséhez.
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3. Szakközépiskola (mezőgazdasági gépész, családi gazdálkodó,
kistermelői élelmiszerellátó, falusi vendéglátó)
Az Ember és társadalom (és részben a Földünk – környezetünk) műveltségterület tartalmait a
szakközépiskolákban egyetlen tantárgy, a komplex Társadalomismeret közvetíti. Ez a történelem, a
társadalomismeret, az erkölcs és etika, a hon- és népismeret, a társadalmi, állampolgári és gazdasági
ismeretek, valamint a filozófia területeinek tartalmait különböző arányban tartalmazza.
A Társadalomismeret tantárgy főbb feladatai a köznevelési törvény szakközépiskolákra
vonatkozó szakaszaiból és a 2012-ben elfogadott Natból következően fogalmazhatóak meg:
— a történelmi múlt megismerése járuljon hozzá a jelen összefüggései, az összetett
társadalmi folyamatok megértéséhez;
— az események feltárása, bemutatása és értelmezése révén fejlessze a tanulók készségeit,
kompetenciáit, melynek révén sikeres felnőtté válhatnak;
— támogassa a felnőtté váló szakközépiskolai tanulók tudatos közéleti részvételét, az aktív
állampolgárrá válásukat, erősítse a demokrácia értékeit gondolkodásukban;
— tegye lehetővé más kultúrák megismerését, az általuk közvetített értékek felismerését és
befogadását, különös tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő népekre, vallásokra;
— segítse elő szűkebb és tágabb közösségekhez tartozásuk személyes megélését,
felelősségtudatos magatartásukat;
— a történelmi események tanulmányozása tegye képessé a szakközépiskolai tanulókat a
jelenben való eligazodásban, és segítse a jövőre való felkészülésüket;
— a szakközépiskolai tanulók életkorához és érdeklődéséhez igazodva a történelmi
megismerés során kapjanak képet a múltról és különösen a közelmúlt világáról, a jelent
alakító tényezőiről;
— személyes élményt alakítson ki a tanulókban a történelmi szituációkkal kapcsolatban,
lehetőséget biztosítson a történelemből fakadó tanulságok levonására;
— a történelem problémaközpontú megközelítése biztosítsa az önismereti, a társas
kapcsolati kultúra fejlesztését és a pozitív énkép kialakítását a tanulókban;
— a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb feladata, hogy
reflektáljon a diákok társadalmi tapasztalataira.
A tantárgy tanításának céljai a szakközépiskolai közismereti tantárgyrendszerben a következők:
— A differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, az adatok, tények, fogalmak, a
történettudomány által kínált konstrukciók (sémák) rugalmas adaptálásával, illetve a
történettudomány vizsgálati eljárásainak (történeti probléma felismerése,
megfogalmazása, a kritika, az interpretáció) alkalmazásával.
— A tanulók ismerjék fel és értsék meg azt, hogyan és miért éreztek, gondolkodtak,
cselekedtek másként az emberek a múltban, mint a jelenben élők.
— A történelmi kulcsfogalmak, a történelmi folyamatok megértése és elsajátítása segíti a
tanulókat a múltra vonatkozó magyarázatok, következtetések és értékelések
megértésében, a történelmi ismeretek rendszerezésében, a múlttal és a múlt
megismerésével kapcsolatos kérdések egyre árnyaltabb megválaszolásában, a különböző
korok és események összehasonlításában, az összefüggések azonosításában, valamint az
önálló következtetések és vélemények megfogalmazásában.
— A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb célja, hogy a
különböző társadalomtudományok (szociológia, szociálpszichológia, politológia,
jogtudomány, közgazdaság-tudomány stb.) nézőpontjából mutasson be jelenségeket,
problémákat, és segítse a tanulókat ezek értelmezésében, következtetések
megfogalmazásában; valamint segítse a szakközépiskolai tanulókat a szűkebb és tágabb
környezetükben való eligazodásban, boldogulásban.
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— Fontos cél továbbá, hogy a személyes tapasztalatra építő készségfejlesztő módszerek
alkalmazásával a tantárgy alapozza meg és fejlessze a diákok szociális, erkölcsi és jogi
érzékét, és erősítse problémamegoldó gondolkodásukat.
Lényeges eleme a kerettantervi programszerkezetnek a bemeneti és kimeneti mérések
rendszere, amely által pontos képet lehet kapni a szakközépiskolába belépő tanulóknak a tantárgyhoz
kapcsolódó kompetenciáiról és ismereteiről, illetve azok hiányáról, és ennek ismeretében lehet
megvalósítani a szakközépiskolai közismereti kerettantervet, amely lehetőséget ad a tanulók
különbözőségének kezelésére.
A 9–10. évfolyamon a társadalomismeret tantárgyi célja az, hogy a tanulók képesek legyenek
— az európai és a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére;
— annak felismerésére, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és
etnikum (pl. német és zsidó etnikum) együttműködésének az eredménye is;
— az egyén szerepének értékelésére és a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás
felelősségének elfogadására;
— a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának felismerésére,
betartására;
— értékelni a tudást, megbecsülni az iskolát, az osztályközösséget, osztálytársaikat, valamint
kihasználni a szakközépiskola által biztosított tanulási lehetőségeket.
— a társadalom és legfontosabb intézményeinek megismerésére, működésük megértésére;
— a különböző világképek jellemzőinek felismerésére, a világvallások azonosítására;
— a politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő döntések
meghozatalára;
— a gazdaság leglényegesebb információinak megértésére, az egyén gazdasági
lehetőségeinek felmérésére és a pénzügyekben való tájékozódásra.

9. évfolyam

Óratervi tábla tematikus egységenként 9. évfolyam
Tematikai egység

Kerettantervi
óraszámok

Európa a világban,
Magyarország Európában
Múlt és jelen képekben és szövegekben I.
Európa bölcsői
Múlt és jelen képekben és szövegekben II.
A középkor századai
Múlt és jelen képekben és szövegekben III.
Az újkor hajnala
Múlt és jelen képekben és szövegekben IV.
A modern világ születése
Múlt és jelen képekben és szövegekben V.
A szélsőségek évtizedei
Múlt és jelen képekben és szövegekben VI.
A megosztott világ
Múlt és jelen képekben és szövegekben VII.
A magyar társadalom a rendszerváltás után
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Helyi tantervi
óraszámok
4

4

8

8

10

10

6

6

12

12

8

8

8

8

8

8

Múlt és jelen képekben és szövegekben VIII.
A tanuló társadalom
A tanulók teljesítményének a mérése

6

6

2
72

2
72

Ez az év olyan nevelési célok megvalósítására ad lehetőséget, mint a tanulók ún. történelmi
gondolkodásának elmélyítése és kiszélesítése, valamint a tanulás, az iskola, a tudás értékeinek,
hasznának felismertetése, a társadalom, a közösségek és az egyén kapcsolatának vizsgálata. Ezek a
tartalmak olyan tevékenységeken keresztül valósulhatnak meg, amelyek mind az egyének, mind az
osztályközösségek számára fejlesztést tesznek lehetővé. A tanulók nem megfelelő szintű
kulcskompetenciái, illetve a meglévő kompetenciák bővítésére, fejlesztésére adnak lehetőséget, mint
például a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, az önálló véleményalkotás, a kritikai gondolkodás vagy a
térbeli tájékozódás.
A 9. évfolyamon a társadalomismeret tantárgyi célja az, hogy a tanulók képesek legyenek:
— az európai és a magyar történelem és társadalom alapvető folyamatainak megértésére;
— annak felismerésére, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és
etnikum (pl. német és zsidó etnikum) együttműködésének az eredménye is;
— az egyén szerepének értékelésére, a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás
felelősségének elfogadására;
— a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának felismerésére,
betartására;
— értékelni a tudást, megbecsülni iskolát, az osztályközösséget, osztálytársaikat, valamint
kihasználni a szakközépiskola által biztosított tanulási lehetőségeket.

Fejlesztési feladatok minden tematikai egységre vonatkozóan
Ismeretszerzés, tanulás
A forrásokban és -feldolgozásokban található információk gyűjtése. A történelem tárgyi emlékeinek
felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. A filmek, filmhíradók értelmezése. Történelmi
esemény, intézmény, szervezet megismerése források alapján.
Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratokban és az internet valamely magyar
nyelvű keresőprogramjában. Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, szakirodalom
felhasználásával.
Kritikai gondolkodás
Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású forrásrészletek összehasonlítása,
értelmezése, feldolgozása. Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek
összehasonlítása. A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése tanári
rávezetéssel. A média forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. Eltérő álláspontok
felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások szövegében; az eltérések
okainak vizsgálata. Kiemelkedő történelmi személyiségek döntéseinek értékelése. A történelem
meghatározó jelentőségű történelmi személyiségei szerepének értékelése.
Kommunikáció
A korszakokra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata. A történelmi fogalmak
magyarázata. Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet,
tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját vélemény megfogalmazása,
kifejtése. Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Előadás készítése
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(meghatározott terjedelemben) történeti témákról, segédeszközök felhasználásával. Hosszabb
adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi változások felismerése és bemutatása. Szemléletes
diagramok és grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról.
Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági és társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jártasság a
feladatlapok kitöltésében; tájékozottság javítási elveiben és módszereiben.
Tájékozódás időben és térben
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Időrendi táblázat készítése. Az
időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben és időben játszódó
események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és térképek összehasonlítása, rajzok
és térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológiák használata. Történelmi jelenségek
természeti feltételeinek megállapítása a szaktanár útmutatása alapján. Történelmi helyek
azonosítása mai térképeken. Sematikus rajz készítése egy-egy történeti táj egységeiről. Tematikus
történelmi térképek adatainak összehasonlítása (pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség, nemzetiségi
összetétel változása).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Európa a világban,
Órakeret
Magyarország Európában
4 óra
Alapvető topográfiai ismeretek; elemi tájékozódás Európa és Magyarország
Előzetes tudás
térképein.
Képes térben elhelyezni saját lakóhelye fontosabb intézményeit, nagyobb
A tematikai
városainkat, Magyarországot, a szomszédos országokat és az Európai Unió
egységhez
országait a kapcsolódó térképeken.
kapcsolódó nevelési Azonosítani tudja Magyarország megyéit és úthálózata fontosabb egységeit.
célok
Felismeri a térkép legfontosabb elemeit (vizek, domborzati jelölések,
államhatárok, települések), azonosítja azokat a térképen.
Ismeretek/Témák
Kapcsolódási pontok
Lakóhelyünk és környezetünk a térben.
Természetismeret: térképhasználat.
Magyarország területi tagozódása.

Matematika: mennyiségek összehasonlítása.

Magyarország és Európa.

Idegen nyelv: földrajzi nevek;idegen nyelvű
honlapok, alkalmazások.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egységhez
kapcsolódó nevelési
célok

Osztályközösség-építés: ismeretek
Magyarországról, az EU-ról.
Közép-Európa, Nyugat-Európa, Kelet-Európa, Dél-Európa, Észak-Európa,
Európai Unió, régió, ország, állam, szövetség, rendszerváltás, demokratikus
berendezkedés, úthálózat, infrastruktúra.

Múlt és jelen képekben és szövegekben I.
Órakeret
Európa bölcsői
8 óra
Az általános iskolában tanultak.
Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, az ókori demokrácia
alapelveinek vázlatos összehasonlítására a modern demokrácia alapelveivel.
A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam
felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása játszik
szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, gazdasági
élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik.
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Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a római kultúra kölcsönhatása során
alakult ki, látja ennek az európai civilizációra gyakorolt hatását.
Ismeretek/témák
Kapcsolódási pontok
Az európai civilizáció kezdetei.
Természetismeret: tájékozódás a térképen.
Vallás, kultúra és sport az antikvitásban.

Matematika: adatok értelmezése.
Idegen nyelv: földrajzi és személynevek.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Osztályközösség-építés: a személyiség szerepe,
információforrások használata.
Fogalmak: polisz/városállam, demokrácia, rabszolga, egyistenhit, zsidó vallás,
kereszténység, Biblia, Újszövetség, olimpia.
Személyek: Szolón, Jézus, Theodosius.
Topográfia: Balkán-félsziget, Athén, Róma, Júdea, Olimpia.
Kronológia: Kr.e. 776 (első ókori olimpia), Kr.e. 5. század (athéni demokrácia
kialakulása), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a Nyugat-római
Birodalom bukása).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Múlt és jelen képekben és szövegekben II.
Órakeret
A középkor századai
10 óra
Az általános iskolai előzmények.
Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi expanzióban,
azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevékenységét, megérti
távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám vallás civilizációformáló szerepét.
Feltárja a középkori keresztény civilizáció örökségét, és kimutatja a középkori
városi civilizáció továbbélését a modern európai civilizációban.
A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére
vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli hiányosságából
A tematikai
és az egyes szaktudományok (történettudomány, régészet, nyelvészet)
egységhez
kutatási eredményeinek egymásnak olykor ellentmondó adataiból fakad.
kapcsolódó nevelési
Megérti, hogy a kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás
célok
teremtette meg a magyar állam megerősödésének és fejlődésének
feltételeit. Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény
magyar állam.
A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának megismerésén keresztül
belátja, hogy a több nemzetiségből álló Magyar Királyság a közép-európai
régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több ponton
összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa fejlődésével.
Ismeretek/ témák
Kapcsolódási pontok
A középkori Európa birodalmai, társadalom és
Természetismeret: tudósok, felfedezők.
világkép.
Matematika: adatok értelmezése.
A magyar honfoglalás és az államalapítás.
Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek.
A középkori Magyar Királyság helye Európában.
Fogalmak: hun, barbár, gróf, lovag, lovagi erény, keresztes háború, egyház,
Kulcsfogalmak/
pápa, Korán, iszlám, finnugor, nyelvrokonság, sztyeppe, törzs, honfoglalás,
fogalmak
pogány, vármegye, Árpád-ház, jobbágy, forint, zsoldos hadsereg (pl. fekete
sereg).
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Személyek: Attila, Nagy Károly, I. Ottó, Mohamed, Árpád, Géza, Vajk/I. István,
IV. Béla, III. András, Károly Róbert, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond,
Hunyadi János, Hunyadi Mátyás.
Topográfia: Frank Birodalom, Német-római Császárság, Bizánc,
Konstantinápoly, Szentföld, Kárpát-medence, Vereckei-hágó, Oszmán
Birodalom, Nikápoly, Mohács.
Kronológia: VII. század (az iszlám vallás alapítása), 800 (Nagy Károly császárrá
koronázása), 895 táján (a honfoglalás), 1000 (I. István megkoronázása), 1054
(az egyházszakadás), 1241–42 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása),
1308 (Károly Róbert királlyá választása), 1342 (I. [Nagy] Lajos), 1453
(Konstantinápoly elfoglalása), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458–1490 (I.
[Hunyadi] Mátyás uralkodása),1526 (a mohácsi csata).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Múlt és jelen képekben és szövegekben III.
Órakeret
Az újkor hajnala
6 óra
Az általános iskolai előzmények.
Belátja, hogy a világ különböző civilizációit összeköti az emberi
alapszükségletek biztosításának igénye (élelem, biztonság, világ
megértésének igénye stb.). Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen
esélyeket, veszélyeket hordoz magában.
A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a világ
képét. Felismeri, hogy a kereskedelmi utak feletti ellenőrzés általában
A tematikai
jelentős hatalmi pozíciót is jelent, valamint, hogy a kereskedelemi utak terén
egységhez
lezajló változások átrendezik a régiók közötti gazdasági erőviszonyokat,
kapcsolódó nevelési hosszú távon jelentős gazdasági, társadalmi és politikai következményekkel
célok
járnak.
Belátja, hogy az oszmán-török katonai fölény mellett a politikai
megosztottság is hozzájárult az ország három részre szakadásához. Megérti a
részekre szakadt ország helyzetét a két nagyhatalom ütközőzónájában, és
belátja, hogy a török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette
lehetővé. Átlátja a másfél évszázados török uralom rövid és hosszú távú
következményeit.
Ismeretek /témák
Kapcsolódási pontok
Felfedezések – a civilizációk találkozása.
Természetismeret: tudósok, felfedezők.
Vallási megújhodás Európában.

Matematika: adatok értelmezése.

Államformák és uralkodók az újkori Európában.

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek.

A Magyar Királyság a birodalmak szorításában.
Fogalmak: világkereskedelem, selyemút, karavella, gyarmatosítás,
reformáció, evangélikus, református, kapitalizmus, alkotmányos monarchia,
parlament, abszolutizmus, végvár, kuruc.
Személyek: Kolumbusz, Luther Márton, XIV. Lajos, Szapolyai János, Habsburg
Kulcsfogalmak/
Ferdinánd, Dobó István, II. Szulejmán, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc.
fogalmak
Topográfia: Anglia, Franciaország, Versailles, Buda, Eger, Szigetvár, Ónod.
Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció
kezdete), 1541 (Buda török elfoglalása, az ország tényleges három részre
szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 1566 (Szigetvár eleste),
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1703–11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi országgyűlés), 1711 (a
szatmári béke).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Múlt és jelen képekben és szövegekben IV.
Órakeret
A modern világ születése
12 óra
Az általános iskolai előzmények.
Látja, hogy a felvilágosodás állította középpontba a világmindenség
megértésének igényét, a tudományos megismerés elsőbbrendűségét, és
hogy ezzel a tudományok fejlődésének új korszaka kezdődött. Belátja, hogy a
hatalommegosztás és a képviseleti elv általánossá válása a polgári
államokban a demokratikus jogok gyakorlásának kiterjesztését
eredményezte.
Felismeri, hogy az ipari forradalom, amely új energiaforrások hasznosítása
mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a termelési formák
átalakításával létrehozta az ipari társadalmat, a népesség számszerű
gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság létszámának növekedését
eredményezte.
Tudatosul benne, hogy Magyarország a Habsburg Birodalom részét képezte,
A tematikai
megérti a birodalmiságból fakadó problémák lényegét, és reális képet alkot
egységhez
Magyarország birodalmon belüli helyzetéről.
kapcsolódó nevelési Érti, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, valamint
célok
az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza meg. Belátja,
hogy ezek nyomán fogalmazódott meg a jobbágyi és rendi viszonyok
megszüntetésének, az érdekegyesítés, a közteherviselés, valamint a nemzeti
nyelv és kultúra megteremtésének szükségessége, amelyek a polgári
viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését célozzák. Tudja, hogy e
célok megvalósítása állította középpontba azokat a nagyformátumú
politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, egymást kiegészítve, a
közösség hosszú távú érdekeit szolgáló reformprogramok mellé állították a
közvéleményt.
Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt a kor
erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait Magyarország
fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság kiemelkedő szerepet
játszott.
Ismeretek/ témák
Kapcsolódási pontok
Forradalmak kora Európában.
Természetismeret: tudósok, felfedezők.
A Magyar Királyság a Habsburg Birodalomban.

Matematika: adatok értelmezése.

A reformkor és az 1848–1849-es forradalom és
szabadságharc.

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek.

A dualizmus kora.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Fogalmak: felvilágosodás, tolerancia, egyenlőség, szabadság, enciklopédia,
forradalom, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, jakobinus diktatúra, terror,
ipari forradalom, belső vándorlás, betelepítés, Ratio Educationis,
nyelvrendelet, jobbágyrendelet, nyelvújítás, ipari forradalom, gyár,
környezetszennyezés, jobbágyfelszabadítás, áprilisi törvények, honvédség,
aradi vértanúk, dualizmus.
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Személyek: Bonaparte Napóleon, Mária Terézia, II. József, James Watt,
Széchenyi István, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Deák Ferenc.
Topográfia: Bécs, Pozsony, Budapest, Nagy-Britannia, Amerikai Egyesült
Államok, Németország, Osztrák-Magyar Monarchia.
Kronológia: 1789. július 14. (a Bastille ostroma, a francia forradalom
kitörése), 1793–1794 (a jakobinus diktatúra), 1804 (Napóleon császárrá
koronázása), 1740–80 (Mária Terézia), 1780–1790 (II. József), 1825–1848 (a
reformkor), 1848. március 15. (forradalom kitörése Pesten), 1848–1849
(forradalom és szabadságharc Magyarországon), 1867 (a kiegyezés).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Múlt és jelen képekben és szövegekben V.
A szélsőségek évtizedei

Előzetes tudás

Órakeret
8 óra

Az általános iskolai előzmények.
Látja az első világháború kirobbanásához vezető okokat, és azok komplex
jellegét. Felismeri, hogy a korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly
felbomlása, a gyarmatokért való versengés, a létrejövő katonai szövetségek,
a fegyverkezési verseny és a megoldatlan balkáni helyzet együttesen vezetett
a háborúhoz. Érti, hogy az új hadászati eszközök és módszerek alkalmazása
elhúzódó harcokkal és óriási ember- és anyagi veszteséggel jártak, és minden
állampolgárt érintettek.
Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, különös tekintettel a
kelet-közép-európai régióra.
Felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a gazdasági
válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése.
Érti, hogy a két világháború közötti magyar kül- és belpolitika egyik
legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és annak hatásaira
A tematikai
való reflektálás volt. Tudatosulnak benne a trianoni békeszerződés politikai
egységhez
életre, gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra gyakorolt hatásai,
kapcsolódó nevelési
valamint a bethleni konszolidáció eredményei, hazai és nemzetközi
célok
összefüggései.
Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második világháború, és
hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész magyarság tragédiája.
Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára, és ez
milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően.
Tisztában van a háborús vereség és a megszállás közvetett és közvetlen
következményeivel (pl. malenkij robotra elhurcolt magyar és német
származású civilek, német nemzetiségű lakosság kitelepítése, a szlovákiai
magyarok áttelepítése).
Belátja, hogy Európában és hazánkban a XX. századi kirekesztésen alapuló
(bűnbakképzésen alapuló) népirtások nem mehettek volna végbe a többségi
társadalom tevőleges vagy hallgatólagos támogatása, valamint apátiája
nélkül.
Ismeretek/ témák
Kapcsolódási pontok
Az első világháború és következményei
Természetismeret: tudósok, felfedezők.
Európában, valamint Magyarországon.
Matematika: adatok értelmezése.
A totális diktatúrák jellemzői.
Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek.
Magyarország a két világháború között.
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A második világháború és következményei
Európában, valamint Magyarországon.
Fogalmak: antant, központi hatalmak, jóvátétel, kiegyezés, kommunizmus,
bolsevik, államosítás, diktatúra, Tanácsköztársaság, ellenforradalom, revízió,
általános választójog, gazdasági világválság, nemzetiszocializmus,
egypártrendszer, fajelmélet, antiszemitizmus, zsidóüldözés, deportálás,
haláltábor, holokauszt, soá, porraimos, kényszermunkatábor, gulág.
Személyek: Ferenc Ferdinánd, Károlyi Mihály, Kun Béla, Lenin, Sztálin, Adolf
Hitler, Horthy Miklós, Bethlen István, Szálasi Ferenc.
Topográfia: Budapest, Szarajevó, Párizs, Trianon, Auschwitz, Hirosima.
Kulcsfogalmak/
Kronológia: 1914. június 28. (a szarajevói merénylet), 1914–1918 (az első
fogalmak
világháború), 1918 (az őszirózsás forradalom), 1920 (a trianoni békediktátum
aláírása). 1938 (a náci Németország megszállja Ausztriát), 1939. szeptember
1. (Németország megtámadja Lengyelországot, kitör a második világháború),
1941 (Magyarország belép a háborúba), 1943. január (a doni katasztrófa),
1944. tavasz (a németek megszállják Magyarországot), 1945. május 8. (a
második világháború lezárása Európában), 1945. április (Magyarország
felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet megszállás kezdete, a háború vége
Magyarországon), 1945. augusztus (atomtámadás Hirosima és Nagaszaki
ellen).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Múlt és jelen képekben és szövegekben VI.
Órakeret
A megosztott világ
8 óra
Az általános iskolai előzmények.
A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ
kialakulásának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi háborúk
máig ható következményeit.
Felismeri, hogy a modern technológia, a globalizációs folyamatok, a
szabadság ideológiája és a kommunikációs rendszerek milyen szerepet
töltöttek be a szovjet típusú rendszerek bukásában.
Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami
szuverenitás következményeit. Megérti, hogy Magyarországnak 1956-ban a
A tematikai
rendkívül kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra épülő
egységhez
politikai viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet tömbből.
kapcsolódó nevelési
Felismeri, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc jelenlegi
célok
demokratikus rendünk egyik talpköve. Ismeri a Kádár-rendszer jellegét, és
tisztában van annak mozgásterével. Képes sokoldalúan elemezni a Kádárrendszer válságának és bukásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer
lényegi reformálhatatlanságát.
Képes a globalizációs folyamatok, kihívások és az egységesülő Európa
előnyeinek és hátrányainak sokoldalú feldolgozására.
Tisztában van a rendszerváltozás előtti és az azt követő időszak politikai és
gazdasági rendszere közötti legfontosabb különbségekkel.
Ismeretek/ témák
Kapcsolódási pontok
A kétpólusú világ és a megosztott Európa.
Természetismeret: tudósok, felfedezők.
Magyarország vasfüggöny mögött.

Matematika: adatok értelmezése.

1956-os forradalom és szabadságharc.

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek.
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A szovjet tömb felbomlása, a demokratikus
viszonyok kiépülése.
Tudományos és technikai forradalom.
A környező országok, határon túli magyarok.
Az Európai Unió alapelvei és intézményei.
Fogalmak: hidegháború, szuperhatalom, fegyverkezési verseny, vasfüggöny,
Szovjet Kommunista Párt, berlini fal, ÁVH, vallásellenesség, centralizáció,
választási csalás, koncepciós per, államosítás, termelőszövetkezet (téesz),
kétkeresős családmodell, kitelepítés, emigráció, gulyáskommunizmus,
rendszerváltás, MDF, SZDSZ, FKgP, FIDESZ, KDNP, MSZP, Európai Unió,
schengeni övezet.
Személyek: Gagarin, Neil Amstrong, Hruscsov, Kennedy, Gandhi, Rákosi
Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Reagen, Mihail Gorbacsov, Antall József.
Topográfia: Korea, Kuba, Vietnám, Berlin, Afganisztán, Csehszlovákia,
Kulcsfogalmak/
Csehország, Szlovákia, Jugoszlávia, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Boszniafogalmak
Hercegovina, Szerbia, Koszovó.
Kronológia:1949 (a kommunista alkotmány), 1961 (a berlini fal építése,
Gagarin űrrepülése), 1969 (az első Holdra szállás), 1956. október 23. (a
forradalom kirobbanása), 1956. november 4. (szovjet támadás indul
Magyarország ellen), 1973 (első olajárrobbanás), 1989. június 16. (Nagy Imre
és társainak újratemetése), 1990 (szabad országgyűlési és önkormányzati
választások), 1991 (Jugoszlávia bomlásnak indul), 1993 (Csehország és
Szlovákia szétválása),2004 (Magyarország és kilenc másik állam csatlakozása
az Európai Unióhoz).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Múlt és jelen képekben és szövegekben VII.
A magyar társadalom a rendszerváltás után.

Órakeret
8 óra

Előzetes tudás

Az általános iskolai előzmények.
Reális kép alakul ki a tanulóban Magyarország szerepéről és lehetőségeiről az
európai integráción belül, továbbá ismeri fontosabb külkapcsolatait, és
tudatosul benne a jelentősebb nemzetiségi és emigráns közösségek hídA tematikai
szerepe.
egységhez
Képes a nemzet, kisebbség és a helyi társadalmak fogalmak szakszerű
kapcsolódó nevelési
használatára.
célok
Képes a társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemeinek
azonosítására, a társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek
felismerésére, azok okainak azonosítására.
Ismeretek/ témák
Kapcsolódási pontok
Az ezredforduló magyar társadalma.
Természetismeret: tudósok, felfedezők.
A mai magyar társadalom jellemzői, problémái.

Matematika: adatok értelmezése.

Hazánk kiemelkedő tudományos-technikai,
kulturális és sportteljesítményei.

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek.
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Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

szabadpiac, privatizáció, társadalom, munkanélküliség, társadalmi
egyenlőtlenség, gazdagok, középosztály, szegények, népességfogyás, várható
élettartam, elöregedés, korfa, iskolázottság, létminimum, deviancia
(bűnözés, öngyilkosság, kábítószer-fogyasztás, mentális betegségek,
prostitúció), norma, nemzetiségek, cigányság társadalmi helyzete, felekezeti
megoszlás, hungarikum, világörökség.

Múlt és jelen képekben és szövegekben VIII.
A tanuló társadalom.

Órakeret
6 óra

Előzetes tudás

Az általános iskolai előzmények.
A tanuló felismeri az iskola szerepének jelentőségét az egyén és a társadalom
A komplex
életében.
műveltség-területhez Tisztában van a tanulással kapcsolatos jogokkal és kötelességekkel.
kapcsolható
Látja a tanulás és a munkaerő-piaci szerepvállalás összefüggéseit.
fejlesztési feladatok Felismeri és elfogadja a tanulási és munkatevékenység emberformáló és
értékteremtő erejét.
Ismeretek/témák
Kapcsolódási pontok
Az oktatás és iskola a múltban.
Természetismeret: tudósok, felfedezők.
A tanuló társadalom és az élethosszig tartó
tanulás.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

Matematika: adatok értelmezése.

Idegen nyelv: földrajzi nevek, személynevek.
oktatás, iskola, tanítás, tudásépítés, tanuló, tanuló felnőtt, képzettség,
képzetlenség, információs társadalom, élethosszig tartó tanulás.

A tanulók teljesítményének a mérése

Órakeret
2 óra

A tanuló ismerje Magyarország helyét Európában, földrajzi, politikai
elhelyezkedését, a magyar államszervezet főbb szereplőit, az önkormányzati
intézményeket, a tömegmédia fontosabb csatornáit, a manipuláció eszközeit.
Képes legyen értékelni, megbecsülni az egyéni és közösségi értékeket, a
tudást, a tanulást, és értse az egész életen át tartó tanulás személyes és
társadalmi szükségességét.
A tanuló legyen tisztában a társadalom és gazdaság alapvető tulajdonságaival,
ismerje fel a történelemben zajló változásokat és azt, hogy ezeknek az
ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi, gazdasági, politikai,
művészeti folyamatok (és azok változásainak) a megértéséhez.
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10. évfolyam

Óratervi tábla tematikus egységenként 10. évfolyam
Tematikai egység

Kerettantervi
óraszámok

A tanulók teljesítményének a mérése
Társadalom és intézményei múltban és jelenben –
Intézményeink működése
A világkép
A politika világa – a demokratikus politikai
berendezkedés
Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek
A tanulók teljesítményének a mérése

Helyi tantervi
óraszámok
2
10

2
10

10
8

10
8

4
2
36

4
2
36

A 10. évfolyam programját a tanulók forrás- és tevékenység-központú munkáltatása határozza meg. A
tanév célja, hogy a tanulók képessé váljanak:
— a társadalom és legfontosabb intézményeinek megismerésére, a működésük megértésére;
— a különböző világképek jellemzőinek felismerésére, a világvallások azonosítására;
— a politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő döntések
meghozatalára;
— a gazdaság leglényegesebb információinak megértésére, az egyén gazdasági
lehetőségeinek felmérésére és a pénzügyekben való tájékozódásra.
Fejlesztési feladatok minden tematikai egységre vonatkozóan
Ismeretszerzés, tanulás
A forrásokban és -feldolgozásokban található információk gyűjtése. A történelem tárgyi emlékeinek
felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. A filmek, filmhíradók értelmezése. Történelmi
esemény, intézmény, szervezet megismerése források alapján.
Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratokban és az internet valamely magyar
nyelvű keresőprogramjában. Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, szakirodalom
felhasználásával.
Kritikai gondolkodás
Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású forrásrészletek összehasonlítása,
értelmezése, feldolgozása. Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek
összehasonlítása. A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése tanári
rávezetéssel. A média forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. Eltérő álláspontok
felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások szövegében; az eltérések
okainak vizsgálata. Kiemelkedő történelmi személyiségek döntéseinek értékelése. A történelem
meghatározó jelentőségű történelmi személyiségei szerepének értékelése.
Kommunikáció
A korszakokra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata. A történelmi fogalmak
magyarázata. Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet,
tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját vélemény megfogalmazása,
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kifejtése. Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Előadás készítése
(meghatározott terjedelemben) történeti témákról, segédeszközök felhasználásával. Hosszabb
adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi változások felismerése és bemutatása. Szemléletes
diagramok és grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról.
Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági és társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jártasság a
feladatlapok kitöltésében; tájékozottság javítási elveiben és módszereiben.
Tájékozódás időben és térben
Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Időrendi táblázat készítése. Az
időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben és időben játszódó
események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és térképek összehasonlítása, rajzok
és térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológiák használata. Történelmi jelenségek
természeti feltételeinek megállapítása a szaktanár útmutatása alapján. Történelmi helyek
azonosítása mai térképeken. Sematikus rajz készítése egy-egy történeti táj egységeiről. Tematikus
történelmi térképek adatainak összehasonlítása (pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség, nemzetiségi
összetétel változása).

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A tanulók teljesítményének a mérése

Órakeret
2 óra

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Társadalom és intézményei múltban és jelenben –
Órakeret
Intézményeink működése
10 óra
Általános iskolai előzmények.
A tanuló képes a hivatalos és magánügyek megkülönböztetésére. Ismeri a
A tematikai
legfontosabb országos intézmények – országgyűlés, kormány,
egységhez
minisztériumok, bíróságok, adóhivatal – feladatait, működését (a múltban és
kapcsolódó nevelési a jelenben). Átlátja a helyi intézmények – önkormányzat, polgármesteri
célok
hivatal, az egészségügyi, az oktatási és egyéb funkciójú helyi intézmények –
rendszerét, azok feladatait.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A modern polgári állam funkciói, intézményei.
Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom:
szóbeli és írásbeli szövegalkotás, hivatalos stílus.
A demokratikus berendezkedés, a
hatalommegosztás.
Osztályközösség-építés: a helyzetnek megfelelő
magatartás.
A mai magyar állam főbb jellemzői.
Az önkormányzat intézményei.
Különböző ügyek intézésének gyakorlata, a
kulturált viselkedés gyakorlása.
Különböző emberi élethelyzetek megfigyelése,
következtetések levonása, magatartásminták
elemzése, értékelése.
Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, eljátszása.
Kulcsfogalmak/
Állam, államszervezet, önkormányzat, hatalmi ág, demokrácia, alkotmány –
fogalmak
Alaptörvény.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A világkép

Órakeret
10 óra

Általános iskolai előzmények.
A tanuló megismeri a különböző világkép-magyarázatokat, felismeri
jellegzetességeiket és értékeli azokat.
A komplex
Tisztában van a globalizáció legfontosabb jelenségeivel és folyamataival,
műveltség-területhez értelmezi azok mindennapi életre gyakorolt hatásait, képes önálló vélemény
kapcsolható
megfogalmazására a fentiekkel kapcsolatban.
fejlesztési feladatok A tanuló képes feltérképezni a generációk közötti kapcsolódások
(egymásrautaltság, értékrendbeli változások, konfliktusok) jelentőségét,
annak nehézségeit.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Világmagyarázatok, a világról alkotott kép
Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom:
változásai. A sokszínű világlátás. Vallások,
különböző megközelítési módok, nézőpontok.
világvallások (különös tekintettel a zsidó, a
keresztény és az iszlám vallásra).
Természetismeret: környezetvédelem,
fenntarthatóság.
A fogyasztói társadalom, a jóléti állam és a
világgazdasági válságok.
Osztályközösség-építés: a tanulás szerepe;
család; vallási közösségek.
Demográfiai problémák Európában és a világban.
A globalizáció és a fenntartható fejlődés. A
globális világ kihívásainak hatása hazánk
fejlődésére. Alapvető globális problémák
tudatosítása. A kulturális globalizáció előnyei és
hátrányai.
Generációk, generációs kérdések, konfliktusok. Az
időskor és a különböző nemzedékek eltérő
életmódja. A nemzedékek közti szolidaritás. Az
együttélés szabályainak kialakítása és
rendeltetése.
A család funkciójának és szerepének változásai
napjainkban.
Világkép, civilizáció, filozófia, vallás, hit, fundamentalizmus, ateizmus,
egyistenhit, többistenhit, világvallás, földrajzi felfedezés, idealizmus,
Kulcsfogalmak/
materializmus, gazdasági, társadalmi, politikai rendszer, berendezkedés,
fogalmak
fejlődő és fejlett ország, globalizáció, fenntartható fejlődés, terrorizmus,
információs társadalom, klímaváltozás, környezetszennyezés, migráció,
nyugdíjrendszer, társadalmi szolidaritás, inaktív korú népesség.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A komplex
műveltség-területhez
kapcsolható
fejlesztési feladatok

A politika világa – a demokratikus politikai berendezkedés

Órakeret
8 óra

Általános iskolai előzmények.
A tanuló ismeri a politikai alapfogalmakat, egyben értelmezi azokat a mai
magyar politikai életre. Történelmi példákon keresztül felismeri a szélsőséges
politikai irányokban rejlő veszélyeket (pl. a nemzetiszocialista és a
kommunista diktatúrák bűntettei [kirekesztés, megkülönböztetés,
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holokauszt, Gulág]). Képes a demokrácia működésének modellálására, a
jogok és kötelességek rendszerének átlátására. Megismeri az Alaptörvény
fontosabb részleteit, rendelkezéseit.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A gazdaság, a társadalom és a politika kapcsolata. Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom:
szövegértés.
A politikai berendezkedések: a demokrácia és a
diktatúra.
Osztályközösség-építés: társadalmi és közösségi
szerepek.
A rendszerváltás Magyarországon.
Az Alaptörvény főbb pontjai.
A politizálás színterei.
A politikai pártok ma Magyarországon.
Politika, demokrácia, diktatúra, kirekesztés, fajgyűlölet, antiszemitizmus,
Kulcsfogalmak/
holokauszt, Gulág, párt, politikai jog, rendszerváltás, alkotmány, Alaptörvény,
fogalmak
jogállam.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek

Órakeret
4 óra

Általános iskolai előzmények.
A tanuló képes közgazdasági és pénzügyi ismeretek, összefüggések
megértésére. Hasznos ismeretekkel rendelkezik az egyéni gazdálkodás
A komplex műveltség(egyéni költségvetés) terén, valamint tisztában van az ország
területhez
költségvetésének legalapvetőbb kérdéseivel (milyen területekből áll, miből
kapcsolható
finanszírozzák). Megfelelő tudással, realitásérzékkel rendelkezzen ahhoz,
fejlesztési feladatok
hogy felelős gazdasági döntést hozhasson –képes a különböző lehetőségek
összevetésére, mérlegelésre, felelős döntések meghozatalára.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A legfontosabb közgazdasági fogalmak (gazdasági Kommunikáció – magyar nyelv és irodalom:
ágazatok, gazdasági szereplők, tőke).
szituációs játékok.
Az egyén gazdálkodása, a háztartások
gazdálkodása.

Matematika: egyszerű gazdasági számítások.

Osztályközösség-építés: egyéni és családi
A legfontosabb pénzügyi ismeretek (bankok, banki költségvetés, tervezés.
szolgáltatások, számlák, hitel, kamat,
megtakarítás, thm, bankkártyák, valutaárfolyam,
jelzálog).
Egyéni költségvetés készítése. Mindennapi
élethelyzetek elbeszélése, eljátszása.
Kulcsfogalmak/
Gazdasági ágazat, költségvetés, vállalkozás, tőke, banki szolgáltatás, pénzügyi
fogalmak
tranzakció.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

A tanulók teljesítményének a mérése
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Órakeret
2 óra

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén

A tanuló képes legyen a körülötte lévő társadalmi-természeti környezet
változásait érzékelni, véleményt nyilvánítani a különböző események kapcsán;
tudja, hogy milyen társadalmi normák érvényesek rá, és ezek betartásával
legyen képes saját érdekeinek megfelelően cselekedni.
A tanuló legyen tisztában a társadalom és a gazdaság alapvető
tulajdonságaival, ismerje fel a történelemben zajló változásokat, és azt, hogy
ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló társadalmi,
gazdasági, politikai, művészeti folyamatok (és azok változásainak) a
megértéséhez.
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