
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

1.1.    Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik.
Rendelkezik a szükséges történelemtudományi és pedagógiai ismeretekkel, ismeri a 

tantárgy oktatási céljait, feladatait, tartalmait, színtereit, szaktárgy- specifikus 

alapelveit, módszertani eljárásait.

Rendelkezik a szükséges történelemtudományi és pedagógiai ismeretekkel, 

ismeri a tantárgy oktatási céljait, feladatait, tartalmait, színtereit, szaktárgy- 

specifikus alapelveit, módszertani eljárásait.

1.2.   
Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani 

tudással.

Ismeri a történelem és állampolgári ismeretek tantervi követelményeit, tartalmait 

(Nemzeti alaptanterv, kerettantervek, helyi tanterv) és azokat tudatosan adaptálja a 

helyi tantervhez.   Terveiben felismerhetők a szakmódszertani felkészültség elemei.

Ismeri a történelem és állampolgári ismeretek tantervi követelményeit, 

tartalmait (Nemzeti alaptanterv, kerettantervek, helyi tanterv) és azokat 

tudatosan adaptálja a helyi tantervhez.   Szakmódszertani felkészültsége 

lehetővé teszi a szaktárgyi kompetenciák kreatív alkalmazását, a tanulói 

készségek folyamatos fejlesztését.

1.3.    Fogalomhasználata pontos, következetes.

A történelmi fogalmakat szakszerűen, pontosan fogalmazza meg és tudatosan 

használja. A fogalomalkotáskor figyelembe veszi a tanulócsoport sajátosságait 

(életkori, összetételi, előképzettségi) és épít azokra 

(pl.: egyeduralmat vagy teljhatalmat tanít és nem principátust) és azt, hogy a 

történelmi fogalmak korszakonként eltérő jelentéstartalommal bírhatnak (pl.: 

gyarmatosítás, diktatúra), vagy egyes események kapcsán mást jelenthetnek (pl.: 

választójog az ókorban vagy a modern korban, ipari forradalom vagy társadalmi 

forradalom).

A történelmi fogalmakat szakszerűen, pontosan fogalmazza meg és tudatosan 

használja. A fogalomalkotáskor figyelembe veszi a tanulócsoport sajátosságait 

(életkori, összetételi, előképzettségi) és épít azokra (pl.: egyeduralmat vagy 

teljhatalmat tanít és nem principátust) és azt, hogy a történelmi fogalmak 

korszakonként eltérő jelentéstartalommal bírhatnak (pl. gyarmatosítás, 

diktatúra), vagy egyes események kapcsán mást jelenthetnek (pl. választójog az 

ókorban vagy a modern korban, ipari forradalom vagy társadalmi forradalom).

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

 Szakterületi/szakspecifikus példák

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Szaktárgyi KKK-k: 

-Ismeri a történelem tantárgy, valamint az ember és társadalom műveltségterület tanításának céljait, feladatait, a társadalomban betöltött szerepét a múltban és a jelenben.

-Ismeri a történelem tantárgy fejlesztési feladatainak jogszabályi hátterét (Nemzeti alaptanterv, kerettantervek).  

-Felkészült a kollektív munkában történő helyi tanterv készítésére, önállóan éves tematikus (tanmeneti) tervezésre, óravázlat készítésére, valamint az oktatástechnikai eszközök használatára.+

-Ismeri a történelem és állampolgári ismeretek tanításának elméletét és módszertanát: a történeti megismerés sajátosságait, a történettudomány ismeretelméleti alapjait, logikáját, terminológiáját, illetve kapcsolatát a történelemtanítással, valamint az ember és 

társadalom műveltségterület tanításával. 

-Tisztában van a történettudomány ismeretelméleti alapjaival, illetve a történelemtanítással való kapcsolatával […].

-Ismeri a történelemtanítás történetét. 

-Ismeri a megújuló történelemtanítás kiemelt területeit és az érettségi követelményekben meghatározott tartalmi követelményeket. 

-Tudja, hogy mik a nagy történelmi korszakok és témák tanításának speciális igényei, lehetőségei a középiskolában a Nemzeti alaptanterv, továbbá a kerettantervek, valamint az érettségi vizsga követelményeihez igazítva.

-Képes a szakképzés és a szakmódszertani ismeretek integrálására a történelmi események problémaközpontú tanítása érdekében az érettségi követelményekben elvárt szempontok alapján.

-Felkészült a történelem és állampolgári ismeretek diszciplína területén az önálló ismeretszerzésre, a szakirodalom kritikus értelmezésére, elemzésére, továbbá a legújabb kutatási eredmények nyomon követésér és felhasználására.

-Birtokában van a tudományos kutatás módszereinek, eljárásainak, segédeszközeinek, képes a számítástechnika, az informatika használatára tárgyában.

-Ismeri a történeti ismeretszerzés és feldolgozás sajátosságait: képes a források és feldolgozások megkülönböztetésére. 

-Képes a történelmi tárgyú ismeretterjesztés, a tudományos publikáció és a tudománytalan közlések megkülönböztetésére. 

-Képes történelmi források kritikus elemzésére, értelmezésére, feldolgozására, interpretációjára a történelem tér és idő dimenzióiban való eligazodásra, történelmi és társadalomismereti fogalmak szakszerű használatára, a fogalmak térbeli és időbeli 

változásainak értelmezésére.

-Eligazodik az egyes korszakok és részdiszciplínák jellemző forrásbázisaiban, forrástípusaiban, ismeri ezek kritikai kezelésének, értelmezésének, elemzésének módszereit, a hozzájuk kapcsolódó segédtudományi ismereteket. 

-Áttekintő, és tudományosan alapozott ismeretekkel rendelkezik a magyar, valamint az egyetemes történelem egyes korszakairól (ókor, középkor, koraújkor, újkor, modern kor), illetve ezek egyes tematikus részterületeiről (politika, gazdaság, társadalom- és 

művelődéstörténet). 

-Képes átlátni a Kárpát- medence népeinek történetét, a multietnikus, multikulturális közösség alakulását a térségben, az őskortól napjainkig.  

-Érti a társadalmi együttélés formáit a múltban és a jelenben, a családtól a nemzeti, továbbá a nemzetek feletti közösségekig.  

-Ismeri a különböző történetírói iskolák történelemszemléletét, jellemző forráskezelési és elemzési módszereit. 

-Ismeri a történelmi szakkifejezéseket, fogalmakat, illetve ezek térbeli és időbeli változásait.

-Rendelkezik a latin műveltség alapjaival. 

-Alkalmazni tudja a Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervek szerinti történelem és állampolgári ismeretek tantárgyak követelményeit a megfelelő korosztályban.

-Érti a társadalmi együttélés formáit a múltban és a jelenben, a családtól a nemzetig, továbbá a nemzetek feletti közösségekig.

-Birtokában van állampolgári, pénzügyi és gazdasági alapismereteknek.” (A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési kimeneti követelményeiről 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet alapján.)                                                                                                                                                                                                                                                        

+ jellel jelölt  kompetenciaelemek a Hon-és népismeret közös kimeneti követelményeiből származnak. ) 

Indikátorok

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 1



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

1.4.   
Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a 

szaktárgyi koncentrációt). 

Kihasználja a koncentráció adta lehetőségeket, hogy a történelem tantárgy, illetve 

más tantárgyak elemei a leghatékonyabban segítsék a tananyag feldolgozását (pl.: 

belső tantárgyi koncentrációban a rabszolgák helyzetének alakulása a különböző 

korokban, az ipari forradalmak összehasonlítása, illetve szaktárgyak közötti –külső- 

koncentráció esetén a magyar nyelv és irodalom, rajz, ének-zene, 

természettudományos tantárgyak elemeinek tudatos felhasználása).

Kihasználja a koncentráció adta lehetőségeket, hogy a történelem tantárgy, 

illetve más tantárgyak elemei a leghatékonyabban segítsék a tananyag 

feldolgozását (pl.: belső tantárgyi koncentrációban a rabszolgák helyzetének 

alakulása a különböző korokban, az ipari forradalmak összehasonlítása, illetve 

szaktárgyak közötti –külső- koncentráció esetén a magyar nyelv és irodalom, 

rajz, ének-zene, természettudományos tantárgyak elemeinek tudatos 

felhasználása).

1.5.   
A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett 

tudására.

A tanulók előzetes történelmi tudását, ismereteit, tapasztalatait, élményeit 

megismerve tudatosan beépíti azokat a tananyag feldolgozása során (pl.: tájékozott 

az alsóbb szinteken megszerezhető tudásanyagról). Kihasználja a változatos 

ismeretszerzés nyújtotta lehetőségeket (pl.: játékfilmek, dokumentumfilmek, 

internetes portálok, irodalmi és művészeti alkotások, múzeum, utazás).

A tanulók előzetes történelmi tudását, ismereteit, tapasztalatait, élményeit 

megismerve tudatosan beépíti azokat a tananyag feldolgozása során (pl.: 

tájékozott az alsóbb szinteken megszerezhető tudásanyagról). Kihasználja a 

változatos ismeretszerzés nyújtotta lehetőségeket (pl.: játékfilmek, 

dokumentumfilmek, internetes portálok, irodalmi és művészeti alkotások, 

múzeum, utazás).

1.6.   
A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és 

eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.

Az iskola nevelési oktatási céljaival és a helyi tantervvel összhangban választja ki a 

történelem tankönyveket és a tanításhoz szükséges segédeszközöket. Figyelemmel 

kíséri az újonnan megjelenő taneszközöket, digitális és multimédiás eszközöket és 

tartalmakat és ezek használatát alárendeli oktatási-nevelési elképzeléseinek. Diákjait 

is ezen eszközök aktív, tudatos és kritikus felhasználására ösztönzi.

Az iskola nevelési oktatási céljaival és a helyi tantervvel összhangban választja 

ki a történelem tankönyveket és a tanításhoz szükséges segédeszközöket. 

Figyelemmel kíséri az újonnan megjelenő taneszközöket, digitális és 

multimédiás eszközöket és tartalmakat és ezek használatát alárendeli oktatási-

nevelési elképzeléseinek. Diákjait is ezen eszközök aktív, tudatos és kritikus 

felhasználására ösztönzi.

1.7.   
A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási 

módszereket, taneszközöket alkalmaz.

A felhasznált taneszközöket a tanulók képességeihez, a tanulási környezethez 

rugalmasan igazítva választja ki, hogy ezzel elősegítse a történelmi források (pl.: 

szövegek, képek, ábrák, térképek) elemzését és ezen keresztül a képességfejlesztést. 

Felkészült történelem szakkör vezetésére, történelmi szaktanterem és szertár 

működtetésére.

A felhasznált taneszközöket a tanulók képességeihez, a tanulási környezethez 

rugalmasan igazítva választja ki, hogy hogy ezzel elősegítse a történelmi 

források (pl.: szövegek, képek, ábrák, térképek) elemzését és ezen keresztül a 

képességfejlesztést.

1.8.   Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli.

A megfelelő taneszközök megválasztásával, a tanulók motiválásával, élményeik- 

tapasztalataik felhasználásával önálló történelmi ismeretszerzésre és gondolkodásra 

nevel. Épít a tanulók egyéni véleményalkotására. Olyan módszereket alkalmaz (pl.: 

önálló képelemzés, lényegkiemelés, kiselőadás készítése, internetes feladat, 

osztálytermi vita), melyek elősegítik az önállóságot, az egyéni megnyilatkozást.

A megfelelő taneszközök megválasztásával, a tanulók motiválásával, élményeik- 

tapasztalataik felhasználásával önálló történelmi ismeretszerzésre és 

gondolkodásra nevel. Épít a tanulók egyéni véleményalkotására, akár kritikai 

megnyilatkozásokra is. Olyan módszereket alkalmaz (pl.: önálló képelemzés, 

lényegkiemelés, kiselőadás készítése, internetes feladat, osztálytermi vita), 

melyek elősegítik az önállóságot, az egyéni megnyilatkozást.

1.9.   
Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek 

felismertetésére.

A tanulók a történelmi ismereteket az aktuális helyzetekhez, példákhoz kapcsolják 

(pl.: a demokrácia régen és ma, a technika a múltban és napjainkban). A 

gyakorlással jártasságok, készségek, képességek kialakulására, vagy 

megszilárdítására is sor kerül, és ennek megfelelő módszereket alkalmaz (pl.: 

szerepjáték, vita, projektmódszer). A tanulók hétköznapjaiból vett példáit beemeli a 

tanulási–tanítási folyamatba.

Törekszik arra, hogy a tanulók a történelmi ismereteket az aktuális 

helyzetekhez, példákhoz kapcsolják (pl.: a demokrácia régen és ma, a technika 

a múltban és napjainkban). Eléri, hogy a tanulók a tanultakat a gyakorlatban 

alkalmazzák, használják, illetve a gyakorlással jártasságok, készségek, 

képességek kialakulására, vagy megszilárdítására is sor kerüljön, és ennek 

megfelelő módszereket alkalmaz (pl.: szerepjáték, vita, projektmódszer). 

Felkészült a tanulók hétköznapjaiból vett példáknak a tanulási–tanítási 

folyamatba történő beemelésére.

1.10.    

       

Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, 

továbbadásának kritikus, etikus módját.

Tanítványaival megismerteti a történelmi ismeretszerzés online formáit (pl. 

elektronikus könyvtárak, lexikonok, történelmi kiadványok). Az ismeretszerzési 

technikák bemutatásával ösztönzi az infokommunikációs eszközök használatát. A 

tanulókat az információk etikus és kritikus kezelésére neveli. Például nagy 

hangsúlyt fektet arra, hogy tanulják meg kezelni az információs forrásokat értsék, 

mit jelent az "egy forrás nem forrás!" megállapítás, később pedig  kezeljék 

kritikusan az eseményeket egyoldalúan bemutató információkat.

Tanítványaival megismerteti a történelmi ismeretszerzés online formáit (pl. 

elektronikus könyvtárak, lexikonok, történelmi kiadványok). Az ismeretszerzési 

technikák bemutatásával ösztönzi az infokommunikációs eszközök használatát. 

A tanulókat az információk etikus és kritikus kezelésére neveli. Például nagy 

hangsúlyt fektet arra, hogy tanulják meg kezelni az információs forrásokat 

értsék, mit jelent az "egy forrás nem forrás!" megállapítás, később pedig  

kezeljék kritikusan az eseményeket egyoldalúan bemutató információkat.

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
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A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

2.1. 
A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe veszi a 

tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját.

Foglalkozásterveiből kitűnik, hogy eligazodik a történelem tananyag kiválasztás és 

rendszerezés szempontjai között. Ismeri az egyes témákhoz felhasználható 

taneszközöket.  Terveiben konkrét célokat határoz meg, megjelöli a tanulói 

tevékenységeket, illetve az óra során kialakítandó követelményeket.

Ismeri a történelem és állampolgári ismeretek tanításához kapcsolódó 

tanterveket, eligazodik a tananyag kiválasztás és rendszerezés szempontjai 

között. Ismeri az egyes témákhoz felhasználható taneszközöket. Pedagógiai 

munkáját a kerettantervek, a helyi tanterv és a tanítási program/tanmenet 

alapján, a pedagógiai program szellemében tervezi meg, kiemelten kezelve a 

történelem tantárgy fejlesztési követelményeit.  A taneszközöket a konkrét 

céloknak megfelelően választja ki.

2.2. 
Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és 

órákra bontva is megtervezi.

Munkáját a célok és a tanulócsoport képességeit figyelembe véve tervezi meg (éves 

szinten, témákra és órákra bontva egyaránt), és ugyanígy tervez a különböző tanórai 

típusok esetében (új ismeretet feldolgozó, rendszerező-, ismétlő-, összefoglaló óra). 

Célkitűzései, tervei, módszertani elképzelései megjelennek a dokumentumokban. 

Tudatosan tervezi a tanórán kívüli foglalkozásokat is (pl.: szakkör, felzárkóztatás).

Szakpedagógiai munkáját a célok és a tanulócsoport képességeit figyelembe 

véve tervezi meg (éves szinten, témákra és órákra bontva egyaránt), és ugyanígy 

tervez a különböző tanórai típusok esetében (új ismeretet feldolgozó, 

rendszerező-, ismétlő-, összefoglaló óra).  A kitűzött célok az adott óra során 

valóban elérhetők.  

2.3. 

Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: 

a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, az 

oktatási környezet lehetőségeit, korlátait stb.

A tanulócsoport sajátosságainak (életkori sajátosságok, tudás - és készségszint, 

érdeklődési irányok, befogadási lehetőségek) ismeretében tervezi meg 

munkáját.  Elképzeléseit a rendelkezésre álló tanulási környezet figyelembe 

vételével valósítja meg (pl. tanterem, szaktanterem, taneszközök, 

ismerethordozók).

2.4.  Célszerűen használja a digitális, online eszközöket. 

Az IKT eszközöket a konkrét tanítási környezetet és eszközellátottságot 

figyelembe véve, az oktatási-nevelési célokkal összhangban a tanulói 

kompetenciák fejlesztésére, a tanórai interaktivitás erősítésére használja.

2.5.  Az órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel.

Az óratervekből látható, hogy világosan elhatárolja és egymásra építi a történelmi 

tananyag részegységeit, a tanári és tanulói tevékenységet, az alkalmazott 

módszereket, a fejlesztendő kompetenciákat. A célokat a konkrét tananyag 

sajátosságainak és az óra típusának megfelelően fogalmazza meg.  Az óra minden 

lépése az óra céljainak elérését segíti.

Az óratervekből látható, hogy világosan elhatárolja és egymásra építi a 

történelmi  tananyag részegységeit, a tanári és tanulói tevékenységet, az 

alkalmazott módszereket, a fejlesztendő kompetenciákat. A célokat a konkrét 

tananyag sajátosságainak és az óra típusának megfelelően fogalmazza meg.  Az 

óra minden lépése az óra céljainak elérését segíti.

2.6.  A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt.

A tanár irányító–szervező szerepe tükröződik a dokumentumokban. Törekszik a 

tanulók aktivizálására, bevonására, a tanulói beszéd arányának a növelésére. A 

tervezéskor előtérbe helyezi a tanulói tevékenységet, a tanulásközpontú 

módszereket, gyakorlati feladatokat.  

Vezető szerep helyett a tanár irányító–szervező szerepét felvállalva 

folyamatosan a tanulók aktivizálására, a tanulói beszéd arányának a növelésére 

törekszik. A történelemórán élményszerű tanulási helyzeteket teremt.  

 Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k: 

"-Meg tudja fogalmazni a történelmi, társadalmi folyamatok, események, személyek, jelenségek értékelési szempontjait.

-Képes a történelmi gondolkodásra, a saját történelmi narratíva kialakítására, valamint annak reflexív, tudatos formálására.

-Képes a történelmi, társadalmi folyamatok, események, személyek, jelenségek több szempontból történő értelmezésére, az eltérő nézőpontból fakadó értelmezés és értékelés különbségeinek felismerésére.

-Képes adott szempontból a lényeges, illetve lényegtelen jelenségek megkülönböztetésére, az oksági viszonyok, az okok és következmények rendszerében való eligazodásra, a döntési lehetőségek, az indítékok, az egyén és a csoport történelemformáló 

szerepének felismerésére.

-Tisztában van a történelem és állampolgári ismeretek tanításának elméletével, módszertanával, illetve a történelmi, társadalmi események forrás-és probléma központú tanításának elméletével, módszereivel. 

-Eligazodik a tananyag kiválasztás és rendszerezés történettudományi, pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani szempontjai között, érti annak logikáját. 

-Ismeri a történelem tantárgy integrációs lehetőségeit más tantárgyakkal, és a különböző tudásterületek közötti összefüggéseket, kapcsolódásokat, egymásra hatásokat. 

-Ismeri az egyes témákhoz felhasználható taneszközöket, fel tudja tárni az egyes témák tanítási lehetőségeit, képes tárgyába integrálni a szakképzési és a szakmódszertani ismereteket.

-Birtokában van a történelem érettségi feladatok összeállításához, értékeléséhez szükséges ismereteknek, képességeknek.

-Össze tudja kapcsolni a múltra és a jelenre vonatkozó tudást, az állampolgári és a gazdasági ismeretek területén."  (A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési kimeneti követelményeiről 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 

alapján.     

Indikátorok

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
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2.7.  Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.

A tanítási folyamat lehetséges pontjain olyan tanulási formákat és témákat iktat be, 

hogy az egyének, csoportok elsajátíthassák a szociális viselkedési készségek 

rendszerét (pl.: a foglalkozástervek egy részében megjelenik a páros munka, 

csoportmunka, projektmunka, illetve az alullévők életét bemutató témák).

A tanítási folyamat lehetséges pontjain olyan tanulási formákat és témákat iktat 

be, hogy az egyének, csoportok elsajátíthassák a szociális viselkedési készségek 

rendszerét (pl.: a foglalkozástervek egy részében megjelenik a páros munka, 

csoportmunka, projektmunka, illetve az alullévők életét bemutató témák).

2.8.  Alkalmazza a differenciálás elvét.

A történelem tanítása során a tanulók számára biztosítja a változatos 

tevékenységformákat, a választási lehetőségeket, az öntevékenység lehetőségét. A 

célokat szem előtt tartva változatos módszereket alkalmaz (pl.: páros munka, 

csoportmunka, projektmunka, illetve annak elemei), ezzel is segítve, hogy 

mindenki megtalálja a neki legmegfelelőbb tevékenységi formát. Egyéni munka 

esetén a különbségek figyelembevételével határozza meg a tananyag 

feldolgozásának szintjét, illetve módszerét.

A tanulók számára biztosítja a változatos tevékenységformákat, a választási 

lehetőségeket, az öntevékenység lehetőségét. A célokat szem előtt tartva 

változatos módszereket alkalmaz (pl.: páros munka, csoportmunka, 

projektmunka, illetve annak elemei), ezzel is segítve, hogy mindenki megtalálja 

a neki legmegfelelőbb tevékenységi formát. Egyéni munka esetén a 

különbségek figyelembevételével határozza meg a tananyag feldolgozásának 

szintjét, illetve módszerét.

2.9.  Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására.
Érdekes, változatos órákat tart.  Változatos, motiváló anyagokra építve (pl.: 

forrásrészlet, kép, film, térkép), változatos feladattípusokat alkalmaz.

Érdekes, változatos órákat tart.  Változatos, motiváló anyagokra építve (pl. 

forrásrészlet, kép, film, térkép), változatos feladattípusokat alkalmaz.

2.10.    

     

Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, 

taneszközöket.

A tervezésnél figyelembe veszi a pedagógiai célokat, a történelem tananyag 

felépítését és a tantárgy adta sajátos lehetőségeket (pl. lehet-e tanulni a múltból?), 

illetve a csoport képességeit. A munkaformák tervezésekor a tanulói kompetenciák 

fejlesztését tartja szem előtt.

A tervezésnél figyelembe veszi a pedagógiai célokat, a történelem tananyag 

felépítését és a tantárgy adta sajátos lehetőségeket (pl.: lehet-e tanulni a 

múltból?), illetve a csoport képességeit. A munkaformák tervezésekor a tanulói 

kompetenciák fejlesztését tartja szem előtt.

2.11.    

     
Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.

Terveiből kitűnik: a történelem tanítása során változatos tevékenységi formákat és 

módszereket alkalmaz. Reflexióiból esetleg látható, hogy több módszertani 

megoldás közül választott. Döntéseit indokolja is.

Változatos tevékenységi formákat és módszereket alkalmaz. Az órán képes a 

rugalmas váltásra, ha kell, el tud térni a tervezett feladatoktól. Képes lassítani 

vagy gyorsítani a haladás ütemét, ha ennek szükségét látja.

2.12.    

     
Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja.

Reflexióiban a kitűzött célok megvalósulása függvényében elemzi az óra 

menetét.(pl. a részfeladatokra fordított idő elégséges voltát, a motiváció 

eredményességét, az információk érthetőségét).  Szükség esetén módosítja tanítási 

programját/tanmenetét és óratervezetét.

Az óramegbeszélés során képes elemezni saját óráját, el tudja fogadni a 

szakmai kritikát. Módosítani tudja tanítási programját/tanmenetét és 

óratervezetét.  

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

3.1. 
Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani 

érdeklődésüket.

Tudatosan épít a páros, csoport- és projektmunka érdeklődés fenntartó erejére.  Az 

iskolai és iskolán kívüli tevékenységeket (pl.:  kirándulás, rendhagyó 

történelemórák) egységben kezelve élményszerűvé teszi az ismeretek elsajátítását. 

Segítséget nyújt ahhoz, hogy a tanulók egyre nagyobb önbizalomra tegyenek szert 

az önálló tanulásban.

Tudatosan épít a páros, csoport- és projektmunka érdeklődés fenntartó erejére.  

Az iskolai és iskolán kívüli tevékenységeket (pl.:kirándulás, rendhagyó 

történelemórák) egységben kezelve élményszerűvé teszi az ismeretek 

elsajátítását. Segítséget nyújt ahhoz, hogy a tanulók egyre nagyobb önbizalomra 

tegyenek szert az önálló tanulásban.

3.2. 
Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén 

igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein.

Figyelembe veszi a tanulók fizikai és szellemi állapotát, alkalmazkodik az aktuális 

helyzethez (pl.: hányadik óra aznap a történelem, milyen órák előzték meg).

Pedagógiai és pszichológiai ismereteit felhasználva alkalmazkodik az aktuális 

helyzethez, és ha kell, módosítja a tanítás-tanulás menetét (pl.: változtat a tanári 

kommunikáción, az előre eltervezett feladatokon és módszereken). Módszere 

attól függ, hogy mi váltotta ki a változást.

 Szakterületi/szakspecifikus példák

3. kompetencia: A tanulás támogatása

Szaktárgyi KKK-k:"-Ismeri a történelem és állampolgári ismeretek tanításának nyomtatott és digitális eszközeit. 

-Ismeri a történelem tantárgy, valamint az ember és társadalom műveltségterület tanításának, tanulásának tanórán, valamint iskolán kívüli lehetőségeit, illetve színtereit (szakköri foglalkozások, tanulmányi versenyek, kirándulás, múzeumpedagógia, 

örökségpedagógia). 

-Ismeri a tudományos kutatás módszereit, eljárásait, segédeszközeit, képes a számítástechnika, az informatika használatára a történettudományban, a hozzá kapcsolódó gyakorlati ismeretekben, a forráselemzés és a forráskritika területén. 

-Tájékozódni tud a közgyűjteményekben, a segéd-és kézikönyvekben, a digitális adatbázisokban, valamint egyéb információforrásokban."  

(A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési kimeneti követelményeiről 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet alapján.)

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok
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3.3. 
Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört alakít ki, ahol minden tanuló 

hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra.

A folyamatos ismeretszerzésre helyezi a hangsúlyt. A foglalkozástervekből és a 

reflexiókból kiderül, hogy biztosítja a tévedés és a javítás lehetőségét. Lehetőséget 

biztosít, hogy az értékelés (pl. témazáró) előtt a tanuló maga is felmérhesse tudását.

Humánus légkört teremtve a folyamatos ismeretszerzésre helyezi a hangsúlyt. 

Biztosítja a tévedés és a javítás lehetőségét.

3.4. 
A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével, a 

taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. 

Együttműködik a tanulókkal, meghallgatja ötleteiket, javaslataikat, segíti a 

döntéshozatalt.  

3.5. 

Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket 

biztosít a tanulók számára, pl. webes felületeket működtet, amelyeken 

megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok.

A tanulók önálló ismeretszerzéséhez hagyományos és újszerű lehetőségeket (pl.: 

könyvtári óra, illetve webes felületek nyújtotta lehetőségek) is biztosít, ösztönzi az 

önálló ismeretszerzést (pl.: történelmi tárgyú művek olvasása, filmek nézése, 

olvasmányok feldolgozása, kiselőadások készítése, múzeumlátogatás, ppt-k 

készítése).

A tanulók önálló ismeretszerzéséhez hagyományos és újszerű lehetőségeket 

(pl.: könyvtári óra, illetve webes felületek nyújtotta lehetőségek) is biztosít, 

ösztönzi az önálló ismeretszerzést (pl.: történelmi tárgyú művek olvasása, 

filmek nézése, olvasmányok feldolgozása, kiselőadások készítése, 

múzeumlátogatás, ppt-k készítése).

3.6. 
Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására, 

gyakorlására.

Az órán a tananyag hatékony feldolgozását és a kritikai gondolkodás fejlesztését 

segítő stratégiákat mutat be és gyakoroltat (pl.: forráselemzés vagy ábraelemzés).  

Segíti a felzárkóztatásra szoruló tanulókat (pl.: ismétlő stratégia) és a 

tehetséggondozást (affektív stratégia).

Az órán a tananyag hatékony feldolgozását és a kritikai gondolkodás fejlesztését 

segítő stratégiákat mutat be és gyakoroltat (pl.: forráselemzés vagy 

ábraelemzés).  Segíti a felzárkóztatásra szoruló tanulókat (pl.: ismétlő stratégia) 

és a tehetséggondozást (affektív stratégia).

3.7. 
Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai 

segítséget kínál számukra.

A problémákkal küzdő tanulók számára egyéni tanulási módszereket ajánl, a 

történelem tárgy esetében (ez lehet pl.: ismétlő stratégia, órai vázlat kiegészítése, a 

vázlat alapján a tananyag lényegi részeinek kiemelése). Szükség esetén konzultál 

szülőkkel, kollégákkal, illetve megfelelő szakemberhez irányítja a tanulót.

A problémákkal küzdő tanulók számára egyéni tanulási módszereket ajánl, a 

történelem tárgy esetében (ez lehet pl.: ismétlő stratégia, órai vázlat 

kiegészítése, a vázlat alapján a tananyag lényegi részeinek kiemelése). Szükség 

esetén konzultál szülőkkel, kollégákkal, illetve megfelelő szakemberhez 

irányítja a tanulót.

3.8. 

Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. 

Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás 

folyamatában.

Olyan, a tárgyalt történelmi korszakkal kapcsolatos feladatokat is ad, amelyek 

megoldásához szükséges az önálló ismeretszerzés, és ennek kapcsán az IKT-

eszközök hatékony felhasználása.

Olyan, a tárgyalt történelmi korszakkal kapcsolatos feladatokat is ad, amelyek 

megoldásához szükséges az önálló ismeretszerzés, és ennek kapcsán az IKT-

eszközök hatékony felhasználása.

Szaktárgyi KKK-k:„-Ismeri a történelem és állampolgári ismeretek tanításának nyomtatott és digitális eszközeit.

-Ismeri a történelem tantárgy, valamint az ember és társadalom műveltségterület tanításának, tanulásának tanórán, valamint iskolán kívüli lehetőségeit, illetve színtereit (szakköri foglalkozások, tanulmányi versenyek, kirándulás, múzeumpedagógia, 

örökségpedagógia).  

-Felkészült szakkör, önképzőkör, szaktanterem és szertár működtetésére.+

-Ismeri a tudományos kutatás módszereit, eljárásait, segédeszközeit, képes a számítástechnika, az informatika használatára a történettudományban, a hozzá kapcsolódó gyakorlati ismeretekben, a forráselemzés és a forráskritika területén.

-Tájékozódni tud a közgyűjteményekben, a segéd-és kézikönyvekben, a digitális adatbázisokban, valamint egyéb információforrásokban.

-Ismeri levéltári és muzeológiai, valamint szépirodalmi forrásokat, illetve a népszerűsítő tudományos műveket.+

-Segítséget nyújt ahhoz, hogy a tanulók maguk is nyomon tudják követni  történelmi szemléletük fejlődését és egyre nagyobb önbizalomra tegyenek szert (tájékozódás térben és időben, fogalomalkotás, források értelmezése, ok-okozati tényezők feltárása).

-Változatos (kooperatív) módszerek alkalmazásával, saját szerepének újragondolásával (vezetés helyett szervezés-irányítás) ösztönzi a tanulókat a történelmi ismeretek önálló megszerzésére. 

-A tanulás iskolai és iskolán kívüli összetevőit egységként kezeli, ösztönzi az önálló ismeretszerzést (történelmi művek, olvasmányok feldolgozása, kiselőadások, ppt-k készítése). 

-A tanulók haladását, teljesítményét változatosan értékeli, hogy meggyőződjön arról, hogyan mélyíthetők el a tanulók történelmi ismeretei és mennyire képesek alkalmazni a tanultakat új szituációkban (szóbeli ellenőrzés-egyéni, vagy frontális; írásbeli 

ellenőrzés-feladatlap, munkafüzet, tematikus ellenőrzés). 

-Jártas az infokommunikációs eszközök kreatív alkalmazásában, a történelemtanítás elősegítésére (video, CD-DVD lejátszó, számítógép, interaktív eszközök).

-Képes a történelem és állampolgári ismeretek tantárgy integrációját megtervezni és megvalósítani más tantárgyakkal, ismeri a különböző tudásterületek közötti összefüggéseket, kapcsolódásokat. 

-Képes a történelem és állampolgári ismeretek tanulása, tanítása során felhasználható nyomtatott és digitális tankönyvek, taneszközök, egyéb tanulási források kritikus elemezésére, valamint a konkrét célokhoz illeszkedők kiválasztására (különös tekintettel 

az info- kommunikációs technológiákra).

-Képes feltárni az eseményeket alakító tényezőket, és így képes irányítani és szervezni a tanulási tanítási folyamatokat.”  (A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési kimeneti követelményeiről 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 

alapján.

+ jellel jelölt  kompetenciaelemek a Hon-és népismeret közös kimeneti követelményeiből származnak. ) 

4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
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Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

4.1.  Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli.

Történelmi példákkal (pl.: közösségek, egyének tettei, dilemmái) segíti, hogy 

egymás véleményét megismerjék, elfogadják. Törekszik a tanulók erkölcs-kritikai 

érzékékének fejlesztésérre.

Történelmi példákkal (pl.: közösségek, egyének tettei, dilemmái) segíti, hogy 

egymás véleményét megismerjék, elfogadják. Törekszik a tanulók erkölcs-

kritikai érzékékének fejlesztésérre.

4.2. 
A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan 

tárja fel.

A dokumentumok alapján látható, hogy változatos módszerekkel (pl. a tanulási 

környezet alakítása, eltérő munkaformák) aktivizálja a tanulókat és segíti 

személyiségük fejlődését. A reflexiókból megállapítható, hogy figyelembe veszi 

életkori-érzelmi sajátosságaikat, a családi környezetet, az egyéni, illetve előzetes 

tudás szintet. Kitűnik, amikor személyre szabott megoldásokat alkalmaz (pl. 

hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, tehetséggondozás).

4.3.  A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli.

A tanulók személyiségét sokoldalúan fejleszti, a beszéd, szövegértés, forráselemzés 

segítségével (pl.: kérdés megfogalmazása egy történelmi témáról, egyszerűbb 

történelmi fogalmak alkalmazása, történelmi személyek tetteinek megokolása, rövid 

írásos források szövegének értelmezése). Tisztában van a tanulók egyéni 

képességeivel, de kerüli a kategorizálást. A kompetenciák fejlesztésénél ügyel a 

fokozatosságra (pl.: képi információk gyűjtése előbb, képek közötti összefüggések 

felismerése később).

A tanulók személyiségét sokoldalúan fejleszti, a beszéd, szövegértés, 

forráselemzés segítségével (pl.: kérdés megfogalmazása egy történelmi témáról, 

egyszerűbb történelmi fogalmak alkalmazása, történelmi személyek tetteinek 

megokolása, rövid írásos források szövegének értelmezése). Tisztában van a 

tanulók egyéni képességeivel, de kerüli a kategorizálást. A kompetenciák 

fejlesztésénél ügyel a fokozatosságra (pl.: képi információk gyűjtése előbb, 

képek közötti összefüggések felismerése később).

4.4. 
A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának 

kibontakoztatására törekszik.

Segíti a felelősen gondolkodó, autonóm személyiség kialakítását (pl.: történelmi 

forrás, életrajz, regény, film pozitív példáinak felmutatásával). Lehetővé teszi az 

önálló álláspontok kifejtését, illetve a tanulókat önálló véleményalkotásra ösztönzi.

Segíti a felelősen gondolkodó, autonóm személyiség kialakítását (pl.: történelmi 

forrás, életrajz, regény, film pozitív példáinak felmutatásával). Lehetővé teszi az 

önálló álláspontok kifejtését, illetve a tanulókat önálló véleményalkotásra 

ösztönzi.

4.5. 
Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes 

számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni.

Látható, hogy a kompetenciák fejlesztésénél ügyel a fokozatosságra és a 

differenciálásra (pl.: forráselemzésnél milyen és mennyi forrást kell elemezni).

Látható, hogy a kompetenciák fejlesztésénél ügyel a fokozatosságra és a 

differenciálásra (pl.: forráselemzésnél milyen és mennyi forrást kell elemezni).

4.6. 
Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú 

fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is valósítja.

Fejlesztési terve igazodik a történelem és állampolgári ismertek éves 

versenynaptárához (versenyfelkészítés), illetve  a tantárgyban hátramaradt tanulók 

igényeihez (pl.: korrepetálás, felzárkóztatás).

4.7. 
Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni 

igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására.

Ha szükséges, átszerkeszti a történelem tárgy tananyagát. A tanulók személyiségét, 

értelmi, érzelmi szintjét, érdeklődését szem előtt tartva választ a szakmai, 

módszertani lehetőségek közül. Személyre szabott feladatokat is tervez a csoporton 

belül. Törekszik az élményszerű tanításra.

Ha szükséges, átszerkeszti a történelem tárgy tananyagát. A tanulók 

személyiségét, értelmi, érzelmi szintjét, érdeklődését szem előtt tartva választ a 

szakmai, módszertani lehetőségek közül. Személyre szabott feladatokat is tervez 

a csoporton belül. Törekszik az élményszerű tanításra.

4.8. 
A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni 

megértést elősegítő módon reagál rájuk.

A tanulók megalapozatlan, felületes megállapításait, általánosításait, történelmi 

tévképzeteit megfelelő módon kezeli, a hibákat nem bünteti, javítási lehetőséget 

biztosít. A tanulókat nem kategorizálja.

A tanulók megalapozatlan, felületes megállapításait, általánosításait, történelmi 

tévképzeteit megfelelő módon kezeli, a hibákat nem bünteti, javítási lehetőséget 

biztosít. A tanulókat nem kategorizálja.

4.9. 
Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó 

fejlesztési célokat egységben kezeli.

Felkészült a történelem és állampolgári ismeretek tanulásában kiemelkedő 

eredményeket elérő tanulók motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra, 

valamint a kevésbé tehetséges tanulók felzárkóztatására.

Felkészült a történelem és állampolgári ismeretek tanulásában kiemelkedő 

eredményeket elérő tanulók motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra, 

valamint a kevésbé tehetséges tanulók felzárkóztatására.

4.10.    

     

Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni 

bánásmód megvalósítását.

Kritikusan értékeli a tanítási folyamat sikeres és problémás elemeit az egyéni 

bánásmód kialakítása szempontjából.  Tapasztalatait felhasználva módosítani tudja 

céljait és módszereit.

Az óraelemzés során értékeli a tanítási folyamat sikeres és problémás elemeit az 

egyéni bánásmód kialakítása szempontjából. Tapasztalatait felhasználva 

módosítja céljait és módszereit.

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
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5.1.  Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt.
Megteremti a tanóra nyugodt, közösségi kereteit. Az órán rend van, a 

szabályokat mindenki ismeri és betartja. A munka oldott légkörben zajlik.

5.2.  Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli.

Kihasználja a történelem és állampolgári ismeretek tantárgyból adódó nevelési 

lehetőségeket a másik elfogadására, a toleranciára, nyitottságra, a társadalmi 

érzékenység fejlesztésére (pl.: viszonyulás a társadalmi különbségekhez, a 

hátrányos helyzetű emberekhez).

Saját viselkedésével, magatartásával, beszédmódjával tiszteletet vált ki. Tiszteli 

tanítványait. Tudatosan kiaknázza a történelem tantárgyban rejlő lehetőségeket 

a társadalmi érzékenység fejlesztésére (pl.: viszonyulás a társadalmi 

különbségekhez, a hátrányos helyzetű emberekhez). Tiszteletben tartja és 

tartatja a nemzetiségi, kulturális és vallási különbségeket, elismeri és elismerteti 

a sajáttól eltérő kisebbségi csoportok, kultúrák és vallások értékeit.

5.3. 
Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, 

illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait.

Elismeri és elismerteti a sajáttól eltérő kisebbségi csoportok, kultúrák és vallások 

értékeit. A fősodortól való eltérést értékként jeleníti meg, és felhasználja a 

tanításban (pl.: ha több roma vagy ázsiai tanuló jár az osztályba, akkor külön kitér 

az adott tananyag kapcsán az adott kultúrára, az adott népcsoport történelmére, 

vagy ehhez kapcsolódó feladatot ad).

Elismeri és elismerteti a sajáttól eltérő kisebbségi csoportok, kultúrák és 

vallások értékeit. A fősodortól való eltérést értékként jeleníti meg, és 

felhasználja a tanításban (pl.: ha több roma vagy ázsiai tanuló jár az osztályba, 

akkor külön kitér az adott tananyag kapcsán az adott kultúrára, az adott 

népcsoport történelmére, vagy ehhez kapcsolódó feladatot ad).

5.4. 
Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi 

oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során.

A nevelési célokban megfogalmazott elvek alapján a csoportos tevékenységeket 

szervez, tanórai (pl.: páros és csoportmunka, kooperatív módszer, projektmunka, 

rendhagyó történelemóra) esetleg tanórán kívüli (pl.: könyvtár-, múzeum-, 

színházlátogatás, tanulmányi kirándulás) keretekben.

A nevelési célokban megfogalmazott elvek alapján tanóráján motiváló (esetleg 

kooperatív)módszereket alkalmaz.

5.5. 

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például 

megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes 

és kiszámítható értékeléssel.

Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik (pl. közös 

szabályok, elfogadó légkör kialakítása, átlátható értékelés, együttműködési 

készség).

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák

Szaktárgyi KKK-k:„-Képes a nevelési célokban megfogalmazott elvek alapján a csoportos tevékenységek megszervezésére tanórai (páros-és csoportmunka, kooperatív módszer, projektmunka, rendhagyó történelemóra) és tanórán kívüli (könyvtár-múzeum-

levéltár látogatás, tanulmányi kirándulás,) keretekben, az együttműködés elősegítésére csoporton belül és csoportok között, többféle szerepben (motiváló, irányító, segítő), változatos módszereket alkalmazva. 

-Elfogadja a demokrácia értékeit, az aktív állampolgárság jelentőségét, tiszteletben tartja a személyiségi és az emberi jogokat.

-Ismeri és becsüli a magyar és európai identitást, a magyar és az európai kultúra értékeit.

-Tiszteletben tartja a nemzetiségi, kulturális és vallási különbségeket, elismeri a sajáttól eltérő nemzetiségek, egyéb kisebbségi csoportok, kultúrák és vallások értékeit.

-A tanulók nemzeti, európai, etnikai, vallási és lokális azonosságtudatát tiszteletben tartja, annak megőrzését támogatja.

 -Elfogadja a demokrácia értékeit, az aktív állampolgárság jelentőségét, tiszteletben tartja a személyiségi és az emberi jogokat. 

-Világnézeti és politikai elfogulatlanság és tolerancia jellemzi. +                                                                                                                                                                                           

-Képes az egyes történelmi korszakok politika-, gazdaság-, társadalom-, és kultúrtörténete ismeretének elmélyítésére.

-Eligazodik a média által közvetített aktuális politikai társadalmi és gazdasági információk világában.

-Elkötelezett a fejlődés fenntartható formái mellett.

-Törekszik a globális szemléletmód, nemzeti és európai identitástudat kialakítására.+

-Felkészült a közéletből, a helyi társadalomból és a tanulók hétköznapjaiból vett példáknak, problémáknak a tanulási tanítási folyamatba történő beemelésére.+

-Felkészült a történelem és állampolgári ismeretek tanulásában kiemelkedő eredményeket elérő tanulók motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra, valamint az informatikai ismereteknek a tantárgy során való felhasználására. +

-Felkészült iskolai évfordulók, ünnepségek megszervezésére, az iskolán kívüli művelődés (múzeum, színház, mozi, kiállítás), tanulmányi versenyek, kirándulások, tanulmányutak tervezésére, szervezésére, kivitelezésére.+”  (A tanári felkészítés közös 

követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési kimeneti követelményeiről 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet alapján. 

A +jellel jelölt  kompetenciaelemek a Hon-és népismeret közös kimeneti követelményeibőlszármaznak.) 

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki 

tevékenység

Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 7



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

5.6. 
A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és 

hatékonyan kezeli.

Az órán felmerülő konfliktust a csoport ismeretében idejében felismeri, azokat 

képes vagy megelőzni , vagy  hatékonyan kezelni.

5.7. 
A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók 

vitakultúráját

Óráin fejleszti a tanulók kommunikációs képességét (pl.: kezdetben megbeszélés, 

történelmi problémafelvetés, később tanulói kiselőadás, forráselemzés 

alkalmazásával). Alkalmazza a vita, a szituációs játék módszereket is.  

Óráin fejleszti a tanulók kommunikációs képességét (pl.: kezdetben 

megbeszélés, történelmi problémafelvetés, később tanulói kiselőadás, 

forráselemzés alkalmazásával). Alkalmazza a vita, a szituációs játék 

módszereket is.  

5.8. 
Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, nyitottság, 

társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi.

Vállalja a tudatos értékközvetítést (pl.: humanizmus, béke, haza, nemzet, 

szabadság, demokrácia, szolidaritás, környezetvédelem) harcol az értékek 

rombolásával (pl.: fajgyűlölet, militarizmus, egyéni és kollektív jogok megsértése, a 

természeti környezet tönkretétele) szemben. Képes a tanulók beállítódásának 

befolyásolására a történelem tanításán át. Törekszik az Európában és a világban 

eligazodni tudó kritikus gondolkodásmód kialakítására. Törekszik a nemzeti és 

európai identitástudat kialakítására.

Vállalja a tudatos értékközvetítést (pl.: humanizmus, béke, haza, nemzet, 

szabadság, demokrácia, szolidaritás, környezetvédelem) harcol az értékek 

rombolásával (pl.: fajgyűlölet, militarizmus, egyéni és kollektív jogok 

megsértése, a természeti környezet tönkretétele) szemben. Képes a tanulók 

beállítódásának befolyásolására a történelem tanításán át. Törekszik az 

Európában és a világban eligazodni tudó kritikus gondolkodásmód 

kialakítására. Törekszik a nemzeti és európai identitástudat kialakítására.

5.9. 

Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, 

ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a digitális 

eszközök funkcionális használatának terén.

Portfóliójában utalások találhatók arra, hogy a diákok együttműködésén alapuló 

munkaformákat alkalmaz (pl. a diákok közötti jobb kommunikáció elősegítésére 

online közösségeket hoz létre közösségi csoportok, honlapok). Egyben segíti a 

digitális eszközök funkcionális használatának rögzülését.

5.10.    

     
Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit.

Részt vesz iskolai évfordulók, ünnepségek megszervezésében, az iskolán kívüli 

művelődés (pl.: múzeum, színház, mozi, kiállítás), történelem tanulmányi 

versenyek, kirándulások tervezésében, szervezésében, kivitelezésében.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

6.1. 

Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját követelményeit ezek 

figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan 

körülhatárolni, következetesen alkalmazni.

A portfólióban bemutatott dokumentumokban nyomon követhető, hogy képes a 

speciális kompetenciák fejlesztése, mérése módszereinek kialakítására. Saját 

tantárgyi követelményeit a kerettantervek és a helyi tanterv tudatos felhasználásával 

alakítja ki.

6.2. 
Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a 

különböző értékelési módszereket, eszközöket.

A pedagógiai funkciónak megfelelő (minősítő, feltáró, összegző) értékelési 

stratégiát alkalmaz. Gazdag értékelési eszköztárral rendelkezik, melyből a 

tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével tudatosan választja ki a 

pedagógiai célnak leginkább megfelelőt.

6.3. 
A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket, 

tudásszintmérő teszteket) készít.

Egyedi mérőeszközöket (a történelem tantárgy esetében például teszt- és 

esszéfeladatok) választ ki, illetve állít össze. Ezek a tanulók kompetenciáit 

hatékonyan mérik.

Egyedi mérőeszközöket (a történelem tantárgy esetében főleg teszt- és 

esszéfeladatok) választ ki, illetve állít össze. Ezek a tanulók kompetenciáit 

hatékonyan mérik.

6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése

 Szakterületi/szakspecifikus példák
Indikátorok

Szaktárgyi KKK-k: „-Képes a kialakítandó speciális kompetenciák fejlesztése, mérése módszereinek kialakítására, különös tekintettel a társadalomtudományi, illetve a történelmi alapfogalmak biztos használatának kialakítására, a térbeli és időbeli 

tájékozódás megalapozására.  

-Ismeri és alkalmazza a tudásellenőrzés, a képességmérés korszerű eredményeit, eszközeit. +

-Tájékozott a különböző feladatbankokról és gyűjteményekről, képes ezeket használni. +

-Képes tantárgyi követelmények kidolgozására. +

-Képes a tanulók személyre szabott, differenciált módszerekkel történő értékelésére. +" (A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési kimeneti követelményeiről 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet alapján.

A + jellel jelölt  kompetenciaelemek a Hon-és népismeret közös kimeneti követelményeiből származnak. )

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
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6.4.  A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos visszajelzésre.

A tanórákon a megértést ellenőrző és a tanulók aktivitását fenntartó kérdéseket 

fogalmaz meg.  A tanulási folyamat irányításakor a visszajelzéseket és a saját 

megfigyelései tapasztalatait figyelembe veszi.

6.5.  Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek.

A diákoknak adott visszajelzései egyértelműek és követhetők. Mindig a 

teljesítményt, és soha nem a tanulót értékeli. Visszajelzései ugyanakkor 

tömörek és a lényegre irányulnak.

6.6.  Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti.

Törekszik az órákon a folyamatos visszajelzésre (pl.: néhány szavas, egy-két 

mondatos megjegyzést fűz a tanulók szerepléseihez, részismétlést, óra végi 

ismétlés tervez és valósít meg.)  

6.7. 

Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására 

törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, 

fejlesztését.

Olyan történelemtanítási és értékelő módszereket használ, melyek fejlődésre, 

önértékelés fejlesztésre ösztönöznek (pl.: felelet, kiselőadás önértékelése, tesztek 

javítása, értékelése pármunkában).

Olyan történelemtanítási és értékelő módszereket használ, melyek fejlődésre, 

önértékelés fejlesztésre ösztönöznek (pl.: felelet, kiselőadás önértékelése, 

tesztek javítása, értékelése pármunkában).

6.8. 

Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az 

egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén 

gyakorlatát módosítani.

A dokumentumok (pl.: egy témazáró dolgozat értékelése és elemzése, év végi 

osztályzatok megoszlásának elemzése) alapján látható, hogy az adatokat önállóan 

elemzi, tipizálja. 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

7.1.  Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.
Kommunikációját minden partnerrel, a tanulókkal is, a kölcsönös megbecsülés, 

a más véleményének tiszteletben tartása jellemzi.

7.2. 
A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az 

infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat.

A portfólióból kitűnhet, hogy a kapcsolattartás során használja az 

infokommunikációs eszközöket, a lehetőségekhez mérten él ezekkel (pl. levelező 

rendszer diákokkal, tanárokkal).

7.3. 
Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó 

visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.

Nyitott a visszajelzésekre, a visszajelzések alapján hajlandó gyakorlatát 

felülvizsgálni. Az órán a tanulók visszajelzéséit figyeli, és figyelembe veszi.

7.4. 
A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a 

kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.

Együttműködik a kollégákkal (pl.: nevelési, osztályozó értekezletek), szülőkkel (pl.: 

szülői értekezletek, nyílt napok), szakmai partnerekkel és szervezetekkel (pl.: 

versenyszervezők, szakmai egyesületek, múzeumok). Kooperációját a tudatosság és 

az önállóság jellemzi.

7.5. 
A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai 

álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető.

A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken (pl. munkaközösségi, 

nevelőtestületi, osztályozó) rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a vitákban 

képes mások véleményét, szakmai bírálatát elfogadni, és ő maga is meggyőzni a 

másikat.

7.6. 
Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a 

szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi.

Tisztában van feladataival, azt lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint elvégzi. Az 

iskola szervezeti kultúrája és működési rendszere alapján végzi munkáját. Képes az 

önálló szaktanári munkára.

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák

7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

Szaktárgyi KKK-k: „-A történelemtanítás sajátos igényeit, a tantárgyak közötti koncentráció lehetőségeit kihasználva együttműködik kollégáival.

-Kihasználja az iskolán kívüli nevelés lehetőségeit és kapcsolatot tart más szereplőkkel (múzeumok, levéltárak, közművelődési intézmények, szakmai és pedagógiai szervezetek). 

-Képes közreműködni az iskolai szervezet folyamatos fejlesztésében és értékelésében, mind az ember és társadalom műveltségterület lehetőségeinek bővítése terén, mind az iskola által megfogalmazott általános nevelési-képzési területeken.

-Együttműködik a társtudományokkal foglalkozó rokon tárgyak (földrajz, gazdasági ismeretek, magyar nyelv és irodalom, ének- zene, rajz- és műalkotások elemzése) tanáraival.

-Együttműködik a helyi, területi,(esetleg országos) pedagógiai szolgáltató intézményekkel; a szakmai fórumokkal.+

-Rendelkezik a megfelelő szaknyelv alkalmazásának kompetenciájával, amely alkalmassá teszi a szakmai együttműködésre, kommunikációra, a tanulókkal, szülőkkel, különböző szervezetekkel.+” (A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes 

tanárszakok képzési kimeneti követelményeiről 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet alapján.)

A + jellel jelölt kompetenciaelemek a Hon-és népismeret közös kimeneti követelményeiből származnak.) 

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.
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7.7. 

A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. 

Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési 

eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, kirándulás) megvalósításában.

Közreműködik és együttműködik az iskolai szervezet folyamatos fejlesztésében és 

értékelésében, mind az ember és társadalom műveltségterület lehetőségeinek 

bővítése terén, mind az iskola által megfogalmazott általános nevelési-képzési 

területeken. Együttműködik kollégáival sajátos tanulásszervezési módszerek (pl. 

projektoktatás, témahét, iskolai ünnepség, kirándulás) megvalósításában.

7.8. 
A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket 

alakít ki.

Óráin fenntartja a munkavégzéshez szükséges rendet, amely átlátható, 

követhető szabályokra épül. Nem engedi a durva kommunikációt, betartatja a 

szabályokat.

7.9.  Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál.

Együttműködik a rokon tárgyak (pl. földrajz, magyar nyelv és irodalom, ének- zene, 

rajz, filozófia) tanáraival, a tárgyak közötti koncentráció lehetőségeinek 

kihasználására.

Órai pedagógiai kommunikációja (utasításai, magyarázatai, kérdései, értékelése, 

fegyelmező megnyilvánulásai) világosak, egyértelműek, a történelem tárgy 

szakterminológiájának használata következetes. Magyar nyelvhasználata 

szabatos. A tanári magyarázat, előadás követhető, megfelelő tempójú. 

Kommunikációjában mindig a diákok szintjéhez igazodik, „nem beszél el a 

fejük felett”. Az új fogalmak jelentését megbeszélik, tisztázzák, rögzítik. A 

régebben tanultakat, ha az új anyag megtanuláshoz szükségesek, átismétlik.

7.10.    

     

Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának 

fejlődését.

Felkészült a kollektív munkában történő helyi tanterv készítésére. Nyitott a 

problémákra, illetve azok megoldására.

Személyre szabott egyéni feladatokkal (pl.: kiselőadás tartása), illetve 

kooperatív tanulási technikákkal segíti a tanulók egyéni és egymás közötti 

kommunikációjának fejlődését.

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján

8.1. 
Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és 

képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.

Tisztában van tanári személyiségének előnyeivel és hátrányaival. Megfigyeli, elemzi 

és értékeli saját szaktanári munkáját. Önértékelése reális. Fejlesztő, előremutató 

javaslatokat fogalmaz meg, saját tevékenysége hatékonyságának növelésére.  

8.2.  Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti.

A megtartott órákat szakszerűen és kritikusan elemzi, levonja a megfelelő 

tanulságokat saját tanítási gyakorlata és a tanulók továbblépése szempontjából 

egyaránt.

8.3.  Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.

Szóbeli (magyarázat, előadás, kérdezés, utasítás, értékelés, diskurzus, vita, érvelés 

stb.) és írásbeli kommunikációját (levelezés, pedagógiai dokumentumok írása, 

szöveges értékelés, beszámolás, véleményezés, publikáció, ppt, pályázatírás stb.), 

valamint metakommunikációját folyamatosan és kritikusan elemzi, értékeli. A 

kommunikációjával kapcsolatos visszajelzéseket beépíti gyakorlatába.

Szóbeli (magyarázat, előadás, kérdezés, utasítás, értékelés, diskurzus, vita, 

érvelés stb.) és írásbeli kommunikációját (levelezés, pedagógiai dokumentumok 

írása, szöveges értékelés, beszámolás, véleményezés, publikáció, ppt, 

pályázatírás stb.), valamint metakommunikációját folyamatosan és kritikusan 

elemzi, értékeli. A kommunikációjával kapcsolatos visszajelzéseket beépíti 

gyakorlatába.

8.4. 
Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó 

legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési lehetőségeket.

Törekszik a korszerű új eredmények megismerésére és személyes tapasztalatait is 

felhasználva ezeknek a gyakorlatba való átültetésére, a tanítás-tanulás folyamatába 

való beillesztésére.

Indikátorok
 Szakterületi/szakspecifikus példák

8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában.

Szaktárgyi KKK-k: „-Törekszik a történettudomány, a szakmódszertan és a neveléstudomány korszerű kutatási eredményeinek megismerésére és személyes tapasztalatait is felhasználva ezen elméletek gyakorlatba való átültetésére, a tanítás-tanulás 

folyamatába való beillesztésére, ezáltal ösztönözve tanulóit a történelmi műveltség elsajátítására. 

-Képes a folyamatos önművelésre.

-Részt vesz a történelem és állampolgári ismeretek tantárgy helyi fejlesztési, innovációs tevékenységében (pl. programok, tankönyvek kipróbálására).+

-Tájékozott a történelem tantárgy tanításának európai, nemzetközi helyzetéről, a tantárgyak módszereiről, eljárásairól, a fontosabb tanári kézikönyvekről, segédanyagokról, oktatástechnikai eszközökről, és információhordozókról, az alternatív tantárgy 

pedagógiai törekvésekről. +

-Tájékozott a tantárgyhoz és a tanári hivatásához kötődő információs forrásokról, szervezetekről, továbbképzésekről. +” (A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési kimeneti követelményeiről 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 

alapján.

A +jellel  jelölt  kompetenciaelemek a Hon-és népismeret közös kimeneti követelményeiből származnak. 
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8.5.  Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket.

Pedagógiai tevékenysége során új taneszközöket, munkaformákat, szemléltetési 

módokat, tanulásszervezési és visszacsatolási eljárásokat, IKT eszközöket, 

tanítási stratégiákat, tanuló megismerési technikákat alkalmaz. A tudományosan 

igazolt eredményeket beépíti saját pedagógiai gyakorlatába.

8.6. 

Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az 

oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan 

szemléli felhasználhatóságukat.

Tájékozott tantárgyának oktatástechnikai eszközeiről és információhordozóiról. 

Képes az általuk nyújtott lehetőségek felhasználására.

8.7.  Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is.
Kapcsolatot tart más, a történelem és állampolgári ismeretek tárgy tanítását segítő 

szereplőkkel (pl.: múzeumok, közgyűjtemények).

8.8.  Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban.
Helyi fejlesztési, innovációs tevékenységben vesz részt.

8.9.  Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.
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