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Tanegység elnevezése, kódszáma: Történelemtanítás elmélete (történelemdidaktika) 
BMNTÖ11900M 
 
Előadás 
 
Az oktató neve: Dr. Kaposi József István 
 
Az óra megtartásának ideje és helye: Szerda 14 30-16.00 Danubium,204. terem 
 
  
Az előadások célja: 
 
Az előadás célja, hogy a hallgatók megismerjék a történelmi múlt feldolgozásának 
koronként különböző jellemzőit és formáit. Ennek keretében fontos, hogy a hallgatók 
képet kapjanak a történészi munka sajátosságairól, jellemző módszereiről. 
Megismerjék a történelmi tanulás sajátosságait, a történelem didaktika hídszerepét a 
szaktárgyi ismeretek és az általános pedagógiai között. Feldolgozzák és értelmezzék az 
elmúlt évtized történelem tanításának tartalmi és didaktikai változásait, jellemzőit. 
Tisztában legyenek a történelemtanítást meghatározó jogi és pedagógiai dokumentumok 
tartalmaival és szándékaival. Felismerjék a történelemtanítás kultúra közvetítő szerepét, 
illetve feldolgozzák a pedagógiai kutatás meghatározó eszközeit. Kitekintésük legyen a 
történelemdidaktika nemzetközi jellemzőire, különös tekintettel az Európai Unióra.  
 
Módszerek: 
 
Tanári előadás Power Point segítésével, magyarázat, szemléltetés dokumentumok 
értelmezése (tanterv, követelmények) egyéni/páros kutatómunka, tanulmányok elemzése 
 
Tematika 
 
1. szeptember 14. A történelemtanítás új trendjei 

 
2. szeptember 21. A tudásfelfogás változásai és a történelemtanítás 
  
3. szeptember 28. Történelemdidaktika és a történelemtanítás 
  
4. október 5. Nemzeti alaptanterv Ember és társadalom műveltségterület 
  
5. október 12. Kerettantervek történelem, állampolgári ismeretek 
  
6. október 19. A történelmi gondolkodás fejlesztése és értékelése  

 
7. október 26.  
 

A követelmények, standardok, feladatok 

7. november 9.  A feladatok szerepe, jellemzői és a történelemtanítás 
 

8. november 16. A történelemérettségi alapelvei, tapasztalatai 
  
9. november 23. A tankönyvelméleti kérdések 
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11. november 30. 
 
10. december 7. 

A tanárképzésben megszerezhető történelemtanári kompetenciák 
 
A hazai történelemtanítás dilemmái 

 
12. december 14. 

 
Új módszerek, eszközök a gyakorlatban 

  
 
Követelmény, az értékelés alapja: 
 

- Értsék a történelem és pedagógia tudomány szemléleti változásait  
- Legyenek tisztában a történelemdidaktika fogalmával 
- Ismerjék az európai és hazai történelemtanítás jellemzőit, tredjeit 
- Ismerjék a történelemtanítást szabályozó tanterveket  
- Értsék a történelemérettségi vizsga követelményeit, vizsgaleírását 
- Ismerjék a történelemtanítás aktuális tankönyveit, taneszközeit 
- Legyenek tisztában a történelemtanítás új tanítási elvárásaival, módszereivel 
- Legyenek képesek forrásokhoz kapcsolódó magyarázatok, feledatok készítésére 

 
Kollokviumi tematika 
 
1. A történettudomány változásai, új trendek és jellemzők 
2. Paradigmaváltás a tudásfelfogásban 
3. A történelemdidaktika és szakmódszertan kérdései, értelmezése 
4. Az új történelemtanítás általános funkciói, jellemzői, az állampolgári nevelés kérdésköre 
5. A történelmi gondolkodás fejlesztésének problémái, lehetőségei 
6. A Történelem tantárgy szabályozása a Nemzeti Alaptantervben 
7. A Történelem tantárgy szabályozása a Kerettantervekben  
8. A történelemérettségi érettségi vizsga  
9. A történelemoktatás tankönyvei, taneszközei és szakirodalma  
10. Új feldolgozási módszerek (projekt, kooperatív tanulás) 
11.  Interaktív feladatok és digitális platformok szerepe a történelemtanításban 
12. A történelemtanítás mérési és értékelési kérdései 
13.  A tehetséggondozás és felzárkóztatás terepei és eszközei a történelemtanításban 

 
A kollokvium (szóbeli vizsga) 
 
Az előadások tematikájához kapcsolódó elméleti, gyakorlati kérdések feldolgozását várja el.  
 
Bibliográfia: 
 
Alapdokumentumok: 
 
Nemzeti Alaptanterv (2020) – történelem:  
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3288b6548a740b9c8daf918a399a0bed1985db0f/m
egtekintes  
A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók (kerettantervek) – történelem tantárgy: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat  
 
Az érettségi vizsga általános és részletes követelményei (2005) 

100/97. Korm. rendelet 
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40/2002 OM rendelet 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700100.KOR 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200040.OM 

 
Általános és középiskolai tankönyvek feladatgyűjtemények, térképek (történelem) 
https://www.tankonyvkatalogus.hu/ 
 
Nemzeti Köznevelési Portál Történelem Okoskönyvek  
https://www.nkp.hu/tankonyvek  
 
Kötelező irodalom:  
 
Kaposi József: Közelítések a történelemtanítás elméletéhez és gyakorlatához. Pázmány Péter 
Egyetem BTK, Budapest. 2020. ISBN : 978-615-5224-90-4 
http://kaposijozsef.hu/wp-content/uploads/2020/07/Kozelitesek_kotet_nyomdai_javitott.pdf 
Az előadások interneten elérhető anyaga (kaposijozsef.hu) 
F. Dárdai Ágnes – Kaposi, József (2021): A történelemtanítás elmúlt harminc éve (1990-
2020). Helyzetkép és perspektíva. MAGYAR PEDAGÓGIA. 121. 137-167. 
https://www.magyarpedagogia.hu/document/F.Dardai_Mped20212.pdf  
F. Dárdai Ágnes; Kaposi, József; Katona, András (szerk.) A történelemt@nítás a 
történelemtanításért, Magyar Történelmi Társulat ISBN (pdf): 978-963-9223-21-9 
(2020) https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23750  
Történelemtanítás történelemdidaktikai folyóirat 2018- 2022 évi számai 
http://www.tortenelemtanitas.hu/ ISSN 2061 6260 

 
Feldolgozandó irodalom:  
 
F. Dárdai Ágnes: A Történelmi tanulás sajátosságai, in: Történelmi megismerés – történelmi 
gondolkodás. I.-II. kötet. A történelemtanári továbbképzés kiskönyvtára XLI., Budapest, 
2006. ISSN 1218-6694 http://digitalia.lib.pte.hu/?p=1296 
Kaposi József: Változás az állandóságban – Az új történelemérettségi. Új érettségi 
Magyarországon, Honnan, hová, hogyan? Egy folyamat állomásai, OKI, 2006. (73104.o.) 
http://www.ofi.hu/tudastar/erettsegi/uj-erettsegi/valtozas-allandosagban  
Kaposi József: Széljegyzetek a hazai történelemtanítás tartalmi szabályozóinak változásairól. 
MÁLTAI TANULMÁNYOK. A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT 
TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 4: 1. 53-68. http://kaposijozsef.hu/wp-
content/uploads/2022/06/M%C3%A1ltai_Kaposi.pdf  
Kaposi József – Kalocsai Janka (2019): Tanítjuk vagy tanuljuk a demokráciát? Egy felmérés 
és tanulságai. ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE 11-12. szám. pp. 17-32.  SSN: 1788-2400 (Online) 
http://epa.niif.hu/00000/00035/00196/pdf/EPA00035_upsz_2019_11-12_017-032.pdf  
Kojanitz László: A történelmi gondolkodás fejlesztése. Belvedere Meridionale, Szeged. 2021.  
978-615-6060-42-6 (online, PDF) 
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00173/pdf/EPA00011_iskolakultura_2013_2_028-047.pdf 
Knausz Imre: A múlt kútjának tükre. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015. ISBN 978-615-5216-
86-2 http://mek.oszk.hu/15500/15519/15519.pdf 
Vajda Barnabás: Forgácsok egy új történelemdidaktikából I.  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/vajda-barnabas-forgacsok-egy-uj-
tortenelemdidaktikabol-i-oratervezes-a-tevekenysegek-operacionalizacioja-es-taxonomiaja-
01-04-02/ 
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Segédlet a gyakorlati vizsgára való felkészüléshez 

 
Feladatok a szóbeli vizsga alkalmával kihúzott források (szöveg, térkép, kép stb.) kapcsán 

 
1. Állapítsa meg, hogy a Nat/kerettantervben mely korhoz, témához kapcsolódik a forrás!  

a) Kor ................................................ Téma ............................................................... 
b) Tematikus:......................................................................................................................... 

2. Soroljon fel ehhez a korhoz kapcsolódóan Nat/kerettantervnek megfelelő két évszámot és 
nevezzen meg két történelmi személyiséget! 
Évszám:........................................................ 
Történelmi személyiségek:..................................................................................................... 

3. Nevezzen meg és definiáljon a korszakhoz kapcsolód két fogalmat! 
a).......................................................... ........................................................................ 
b).......................................................... ........................................................................ 
c) Definíció:............................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

4. Állapítsa meg, hogy mely Nat-ba illetve érettségiben megjelenő kompetencia 
fejlesztéséhez kapcsolható ez a téma/forrás! 
a) Nat 

........................................................................................................................................... 
b) Érettségi 

követelmények:............................................................................................................ 
5. Készítse el az alábbi feladatokat! 

a) Készítsen egy négy kérdésből álló egyszerű, rövid választ igénylő feladatot az 
érettséginek megfelelően, megoldással együtt! 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

b) Fogalmazzon egy rövid esszéfeladatot a forrás felhasználásával!  
Ha szükségesnek látja, írja be milyen egyéb forrást tenne be a feladathoz!  
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

c) Fogalmazza meg, hogy az esszében feladatmegértésként mit várna el!  
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

6. Milyen történelmi analógia fogalmazható meg a forráshoz kapcsolódóan!  
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

7. Írjon 3-4 mondatos tanári magyarázatot a forráshoz!  
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

8. Fogalmazzon meg a tanulóknak szóló egy produktív választ igénylő kérdést, feladatot! 
a) Kérdés: 

........................................................................................................................................ 
Feladat: 
........................................................................................................................................ 


