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2. A KOMPETENCIÁKHOZ TARTOZÓ INDIKÁTOROK ÉRTELMEZÉSE PÉLDÁKKAL AZ ADOTT TERÜLET, TANTÁRGY 
VONATKOZÁSÁBAN. 

 

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

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).   

-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.  

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

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák  

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

1.1. Pedagógiai tevékenysége biztos 

szaktudományos tudást tükröz. 
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. Ismeri az intézményében folyó 

pedagógiai munka tartalmi 

meghatározására és szervezésére 

vonatkozóan alkalmazott, a Kormány 

és az oktatásért felelős miniszter által 

kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumokat és az intézménye 

pedagógiai programjának a saját 

szakterületére vonatkozó főbb 

tartalmait.  

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. Ismeri és tudatosan felhasználja 

szakterülete, tantárgya kapcsolatait 

más műveltségterületekkel, 

tantárgyakkal.  

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). 

1.4. Ismeri és tudatosan alkalmazza a 

szakterülete, tantárgya 

sajátosságaihoz igazodó megismerési 

folyamatokat, nevelési, tanítási 

módszereket, eszközöket.  

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. Kihasználja a változatos 

ismeretszerzés nyújtotta lehetőségeket (pl.: játékfilmek, 

dokumentumfilmek, internetes portálok, irodalmi és 

művészeti alkotások, múzeum, utazás). Felkészült 

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. Kihasználja a változatos 

ismeretszerzés nyújtotta lehetőségeket (pl.: játékfilmek, 

dokumentumfilmek, internetes portálok, irodalmi és 

művészeti alkotások, múzeum, utazás). 
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történelem szakkör vezetésére, történelmi szaktanterem 

és szertár működtetésére. 

1.5. Ismeri a szakterülete, tantárgya 

szempontjából fontos 

információforrásokat, azok 

pedagógiai felhasználásának 

lehetőségeit, megbízhatóságát, etikus 

alkalmazását.  

 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. 
Az ismeretszerzési technikák bemutatásával ösztönzi az 

infokommunikációs eszközök használatát.  Diákjait is 

ezen eszközök aktív, tudatos és kritikus felhasználására 

neveli  

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. Az 

ismeretszerzési technikák bemutatásával ösztönzi az 

infokommunikációs eszközök használatát. Diákjait is 

ezen eszközök aktív, tudatos és kritikus felhasználására 

neveli. 

1.6. Fogalomhasználata szakszerű, az 

adott pedagógiai helyzethez igazodó.  
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). 

  



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Történelem 

 

Az emberi erőforrások minisztere által … …-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési eljárásoktól hatályos változata 

5 

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

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 
Szakterületi/szakspecifikus példák  

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 
2.1. Tervei készítése során figyelembe veszi az 

intézménye vonatkozásában alkalmazott 

tantervi, tartalmi és az intézményi belső 

elvárásokat, valamint az általa nevelt, 

oktatott egyének és csoportok fejlesztési 

céljait.  

Foglalkozásterveiből kitűnik, hogy eligazodik a 

történelem tananyag kiválasztás és rendszerezés 

szempontjai között. Ismeri az egyes témákhoz 

felhasználható taneszközöket. A célokat a konkrét 

tananyag sajátosságainak és az óra típusának 

megfelelően fogalmazza meg.  Az óra minden lépése 

az óra céljainak elérését segíti. 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. A célokat a konkrét tananyag 

sajátosságainak és az óra típusának megfelelően 

fogalmazza meg.  Az óra minden lépése az óra 

céljainak elérését segíti. 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. 
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2.2. Egységes rendszerbe illesztve tervezi az 

adott pedagógiai céloknak megfelelő 

stratégiát, folyamatot, munkaformát, 

módszereket, eszközöket.  

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. Pedagógiai fejlesztési terveiben kiemelt 

szerepet kap a gyermekek, tanulók 

tevékenységeinek fejlesztése.  

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.   

2.4. Tervező tevékenységében épít a szociális 

tanulásban rejlő lehetőségekre.  

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). 

2.5. A gyermekek, tanulók optimális fejlődését 

elősegítő, az egyéni fejlődési 

sajátosságokhoz igazodó, differenciált 

tanítási-tanulási folyamatot tervez.  

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 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. 

2.6. 

 

Terveiben szerepet kap a gyermekek, 

tanulók motiválása, motivációjuk 

fejlesztése. 

Épít a tanulók egyéni véleményalkotására. Olyan 

módszereket alkalmaz (pl.: önálló képelemzés, 

lényegkiemelés, kiselőadás készítése, internetes 

feladat, osztálytermi vita), melyek elősegítik 

érdeklődésük fenntartását.  

Épít a tanulók egyéni véleményalkotására, akár 

kritikai megnyilatkozásokra is. Olyan módszereket 

alkalmaz (pl.: önálló képelemzés, lényegkiemelés, 

kiselőadás készítése, internetes feladat, osztálytermi 

vita), melyek elősegítik érdeklődésük fenntartását. 

Érdekes, változatos órákat tart.   
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2.7. Tervező tevékenysége során a tanulási 

folyamatba illeszti a foglalkozáson, a 

tanórán kívüli ismeret- és 

tapasztalatszerzési lehetőségeket.  

A tanulók előzetes történelmi tudását, ismereteit, 

tapasztalatait, élményeit megismerve tudatosan beépíti 

azokat a tananyag feldolgozása során (pl.: tájékozott 

az alsóbb szinteken megszerezhető tudásanyagról). 

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). 

2.8. Megtervezi a gyermekek, a tanulók és 

nevelt, oktatott csoportok értékelésének 

módszereit, eszközeit.  

A tervezésnél figyelembe veszi a pedagógiai célokat, a 

történelem tananyag felépítését és a tantárgy adta 

sajátos lehetőségeket, illetve a csoport képességeit. 

Ennek értelmében tervezi meg a tanulók értékelésének 

módszereit és eszközeit. 

 Az értékelés során a tanulók képességfejlesztését 

tartja szem előtt. Változatos értékelési formákat és 

módszereket alkalmaz. Az órán képes a rugalmas 

váltásra, ha kell, el tud térni a tervezett feladatoktól.  

2.9. A gyermekek, a tanulók fejlettségére is 

figyelemmel bevonja őket a nevelés-oktatás 

és a tanulás-tanítás tervezésébe.  

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 a tanulók 

véleményének figyelembevételével módosítja tanítási 

programját/tanmenetét és óratervezetét. 

Az óramegbeszélés során képes elemezni saját óráját, 

el tudja fogadni a szakmai és a tanulói kritikát. 

Módosítani tudja tanítási programját/tanmenetét és 

óratervezetét. Ehhez képes diákjai javaslatait is 

felhasználni. 
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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.) 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák  

A portfólió alapján A hospitálás alapján 

3.1. A tanulás támogatása során épít a 

gyermekek, tanulók egyéni céljaira és 

szükségleteire, a gyermek- és tanulócsoport 

sajátosságaira. 

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 gyermekek, a tanulók 

aktuális fizikai, érzelmi állapotát.  
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. 

3.3. Felkelti és fenntartja a gyermekek, a 

tanulók érdeklődését. 
A megfelelő taneszközök megválasztásával, a tanulók 

motiválásával, élményeik- tapasztalataik 

felhasználásával önálló történelmi ismeretszerzésre és 

gondolkodásra nevel. 

A megfelelő taneszközök megválasztásával, a tanulók 

motiválásával, élményeik- tapasztalataik 

felhasználásával önálló történelmi ismeretszerzésre és 

gondolkodásra nevel. 

3.4. Nyugodt és biztonságos nevelési, tanulási 

környezetet teremt. 
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. 

Óráin fenntartja a munkavégzéshez szükséges rendet, 

amely átlátható, követhető szabályokra épül. Nem 

engedi a durva kommunikációt, betartatja a 

szabályokat. Együttműködik a tanulókkal, 

meghallgatja ötleteiket, javaslataikat, segíti a 

döntéshozatalt.   

3.5. Feltárja és szakszerűen kezeli a tanulási 

folyamat során tapasztalt megértési 

nehézségeket.  

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 

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 
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részeinek kiemelése). Szükség esetén konzultál 

szülőkkel, kollégákkal, illetve megfelelő 

szakemberhez irányítja a tanulót. 

részeinek kiemelése). Szükség esetén konzultál 

szülőkkel, kollégákkal, illetve megfelelő 

szakemberhez irányítja a tanulót. 

3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a 

hagyományos és az info-kommunikációs 

eszközök célszerű, kritikus, etikus 

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. 

3.7. Fejleszti a gyermekek, a tanulók tanulási 

képességeit.  
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 a tanulási képességek fejlődését. 

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 a tanulási képességek fejlődését. 

3.8. Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást 

és megfelelő tanulási eszközöket biztosít.  
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). 

3.9. A gyermekek, a tanulók hibázásait, 

tévesztéseit a tanulási folyamat szerves 

részeinek tekinti, és a 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. 

3.10. Támogatja a gyermekek, a tanulók önálló 

gondolkodását, elismeri, és a tanítás-

tanulási folyamat részévé teszi 

kezdeményezéseiket és ötleteiket. 

Az órán a tananyag hatékony feldolgozását és a 

kritikai gondolkodás fejlesztését segítő stratégiákat 

mutat be és gyakoroltat (pl.: forráselemzés vagy 

ábraelemzés).   

Az órán a tananyag hatékony feldolgozását és a 

kritikai gondolkodás fejlesztését segítő stratégiákat 

mutat be és gyakoroltat (pl.: forráselemzés vagy 

ábraelemzés).   
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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 

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. 

-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. ) 
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Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfolió alapján Az óralátogatás alapján 

4.1. A nevelés-oktatás folyamatában a 

gyermekek, a tanulók értelmi, érzelmi, 

szociális és testi sajátosságaira egyaránt 

kiemelt figyelmet fordít.  

A tanulók személyiségét, értelmi, érzelmi szintjét, 

érdeklődését szem előtt tartva választ a szakmai, 

módszertani lehetőségek közül.  

A tanulók személyiségét, értelmi, érzelmi szintjét, 

érdeklődését szem előtt tartva választ a szakmai, 

módszertani lehetőségek közül. 

4.2. Tudatosan teremt olyan pedagógiai 

helyzeteket, amelyek segítik a 

gyermekek, a tanulók komplex 

személyiségfejlődését.  

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). 

4.3. Tiszteletben tartja a gyermekek, a 

tanulók személyiségét, tudatosan keresi a 

bennük rejlő értékeket, a gyermekekhez, 

a tanulókhoz felelősen és elfogadóan 

viszonyul.  

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. 

4.4. Megismerteti a gyermekekkel, a 

tanulókkal az érintett korosztályra a 

tantervi, tartalmi szabályozókban 

meghatározott egyetemes emberi, 

európai és nemzeti értékeket és azok 

tiszteletére neveli őket. 

Törekszik az Európában és a világban eligazodni tudó 

kritikus gondolkodásmód kialakítására. Törekszik a 

nemzeti és európai identitástudat kialakítására. 

Törekszik az Európában és a világban eligazodni tudó 

kritikus gondolkodásmód kialakítására. Törekszik a 

nemzeti és európai identitástudat kialakítására. 

4.5. Tudatos értékválasztásra és a saját 

értékrendjük kialakítására ösztönzi a 

gyermekeket, a tanulókat. 

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.  

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.  

4.6. Tudatosan alkalmazza a gyermekek, a 

tanulók sokoldalú megismerését szolgáló 

pedagógiai-pszichológiai módszereket.  

A dokumentumok alapján látható, hogy változatos 

módszerekkel (pl. a tanulási környezet alakítása, eltérő 

munkaformák) aktivizálja a tanulókat és segíti 

személyiségük fejlődését. A reflexiókból megállapítható, 

Az órán látható, hogy változatos módszerekkel (pl. a 

tanulási környezet alakítása, eltérő munkaformák) 

aktivizálja a tanulókat és segíti személyiségük fejlődését. 

A reflexiókból megállapítható, hogy figyelembe veszi 
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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). 

életkori-érzelmi sajátosságaikat, a családi környezetet, az 

egyéni, illetve előzetes tudás szintet. Kitűnik, amikor 

személyre szabott megoldásokat alkalmaz (pl. hátrányos 

helyzetű tanulók felzárkóztatása, tehetséggondozás). 

4.7. Felismeri a gyermekek, a tanulók 

személyiségfejlődési – és az esetleg 

jelentkező tanulási nehézségeit - s képes 

számukra hatékony segítséget nyújtani, 

vagy szükség esetén más szakembertől 

segítséget kérni. 

Látható, hogy a kompetenciák fejlesztésénél ügyel a 

fokozatosságra és a differenciálásra (pl.: 

forráselemzésnél milyen és mennyi forrást kell 

elemezni). 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. 

 

Látható, hogy a kompetenciák fejlesztésénél ügyel a 

fokozatosságra és a differenciálásra (pl.: forráselemzésnél 

milyen és mennyi forrást kell elemezni). 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. 

4.8. Felismeri a gyermekekben, a tanulókban 

a tehetség ígéretét, és tudatosan segíti 

annak kibontakozását.  

Felkészült a történelem és állampolgári ismeretek 

tanulásában kiemelkedő eredményeket elérő tanulók 

motiválására, segítésére, a tehetséggondozásra. 

Fejlesztési terve igazodik a történelem és állampolgári 

ismertek éves versenynaptárához (versenyfelkészítés).   

Óráin a történelem és állampolgári ismeretek tanulásában 

kiemelkedő eredményeket elérő tanulókat külön is 

motiválja, feladatokat készít a tehetséggondozás 

segítésére. 

4.9. Az együttnevelés keretei között is módot 

talál a gyermekek, a tanulók esetében az 

egyéni fejlődés lehetőségeinek 

megteremtésére.  

Személyre szabott feladatokat is tervez a csoporton belül, 

a tehetséges, valamint a kevésbé tehetséges tanulók 

felzárkóztatására. 

Személyre szabott feladatokat is tervez a csoporton belül, a 

tehetséges, valamint a kevésbé tehetséges tanulók 

felzárkóztatására. 
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5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-

kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 

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 követelményeiből származnak.) 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfolió alapján Az óralátogatás alapján 

5.1. A pedagógus az általa vezetett, 

fejlesztett gyermek- és tanulócsoportok 

fejlesztését a közösségfejlesztés 

folyamatának ismeretére, és a 

csoportok tagjainak egyéni és csoportos 

szükségleteire, sajátosságaira alapozza. 

A tanulócsoport sajátosságainak (életkori sajátosságok, 

tudás - és készségszint, érdeklődési irányok, befogadási 

lehetőségek) ismeretében tervezi meg munkáját. 

Fejlesztő feladatai során tekintettel van a közösség 

szükségleteire is.   

A tanulócsoport sajátosságainak (életkori sajátosságok, 

tudás - és készségszint, érdeklődési irányok, befogadási 

lehetőségek) ismeretében valósítja meg óráját. Fejlesztő 

feladatai során tekintettel van a közösség szükségleteire is.   
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5.2. Megteremti az általa irányított nevelési, 

oktatási folyamat során az 

együttműködési képességek 

fejlődéséhez szükséges feltételeket.  

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. 

5.3. Szakszerűen és eredményesen 

alkalmazza a konfliktusok 

megelőzésének és kezelésének 

módszereit.  

 Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére 

törekszik (pl. közös szabályok, elfogadó légkör kialakítása, 

átlátható értékelés, együttműködési készség). 

5.4. Ösztönzi a gyermekek, a tanulók 

közötti véleménycserét, fejleszti 

kommunikációs képességeiket, fejleszti 

a tanulókban az érvelési kultúrát.  

Óraterveiből kitűnik, hogy fejleszti a tanulók 

kommunikációs képességét. Alkalmazza a vita, a 

szituációs játék módszereket is.  A portfólióból kitűnhet, 

hogy a kapcsolattartás során használja az 

infokommunikációs eszközöket, a lehetőségekhez 

mérten él ezekkel (pl. levelező rendszer diákokkal, 

tanárokkal). 

Óráin fejleszti a tanulók kommunikációs képességét (pl.: 

kezdetben megbeszélés, történelmi problémafelvetés, 

később tanulói kiselőadás, forráselemzés alkalmazásával). 

Alkalmazza a vita, a szituációs játék módszereket is.  

Személyre szabott egyéni feladatokkal (pl.: kiselőadás 

tartása), illetve kooperatív tanulási technikákkal segíti a 

tanulók egyéni és egymás közötti kommunikációjának 

fejlődését. 

5.5. A gyermekek, a tanulók nevelése, 

oktatása során a közösség iránti 

szerepvállalást erősítő pedagógiai 

helyzeteket teremt.  

Kihasználja a történelem és állampolgári ismeretek 

tantárgyból adódó nevelési lehetőségeket a másik 

elfogadására, a toleranciára, nyitottságra, a szolidaritásra, 

a társadalmi érzékenység fejlesztésére (pl.: viszonyulás a 

társadalmi különbségekhez, a hátrányos helyzetű 

emberekhez). Részt vesz iskolai évfordulók, ünnepségek 

megszervezésében, az iskolán kívüli művelődés (pl.: 

múzeum, színház, mozi, kiállítás), történelem tanulmányi 

versenyek, kirándulások tervezésében, szervezésében, 

kivitelezésében. 

Kihasználja a történelem és állampolgári ismeretek 

tantárgyból adódó nevelési lehetőségeket a másik 

elfogadására, a toleranciára, nyitottságra, a szolidaritásra, a 

társadalmi érzékenység fejlesztésére (pl.: viszonyulás a 

társadalmi különbségekhez, a hátrányos helyzetű 

emberekhez). 

5.6. Pedagógiai feladatai során figyelembe 

veszi és értékként közvetíti a 

gyermekek, a tanulók és 

tanulóközösségek eltérő kulturális, 

társadalmi hátteréből adódó 

sajátosságokat.  

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). 

5.7. A gyermekeket, tanulókat egymás 

elfogadására, tiszteletére, kölcsönös 

támogatására, előítélet-mentességre 

neveli.  

Történelmi példákkal (pl.: közösségek, egyének tettei, 

dilemmái) segíti, hogy egymás véleményét megismerjék, 

elfogadják. Törekszik a tanulók erkölcs-kritikai 

érzékékének fejlesztésére. 

Történelmi példákkal (pl.: közösségek, egyének tettei, 

dilemmái) segíti, hogy egymás véleményét megismerjék, 

elfogadják. Törekszik a tanulók erkölcs-kritikai érzékékének 

fejlesztésére. 
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5.8. Pedagógiai tevékenységében a nevelt, 

oktatott gyermekek, tanulók életkorából 

következő fejlődés-lélektani jellemzőik 

ismerete tükröződik. 

Portfóliójából kitűnik, hogy ismeri a tanulók életkorából 

következő fejlődés-lélektani jellemzőket és jól 

alkalmazza azokat. 

Óráin jól érzékelhető, hogy ismeri a tanulók életkorából 

következő fejlődés-lélektani jellemzőket és jól alkalmazza 

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

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. ) 

Indikátorok 
Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfolió alapján Az óralátogatás alapján 

6.1. A tantervi tartalmakat a gyermekek, a 

tanulók egyéni pedagógiai-pszichológiai 

szükségleteihez is igazodva 

eredményesen és adaptívan alkalmazza.  

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. Felkészült a 

kollektív munkában történő helyi tanterv készítésére. 

 

6.2. Változatos pedagógiai értékelési 

módszereket alkalmaz, a nevelési-

oktatási folyamatban célzottan 

alkalmazza a diagnosztikus, a fejlesztő és 

összegző értékelési formákat. 

Gazdag értékelési eszköztárral rendelkezik, melyből a 

tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével 

tudatosan választja ki a pedagógiai célnak leginkább 

megfelelőt. 

Gazdag értékelési eszköztárral rendelkezik, melyből a 

tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével 

tudatosan választja ki a pedagógiai célnak leginkább 

megfelelőt. 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. 

6.3. Változatos, a szakterülete, a tantárgya 

sajátosságainak és az adott nevelési 

helyzetnek megfelelő ellenőrzési-

értékelési módszereket használ. 

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). 

6.4. Pedagógiai céljainak megfelelő 

ellenőrzési, értékelési eszközöket választ 

vagy készít. 

A pedagógiai funkciónak megfelelő (minősítő, feltáró, 

összegző) értékelési stratégiát alkalmaz. Egyedi 

mérőeszközöket (a történelem tantárgy esetében például 

teszt- és esszéfeladatok) választ ki, illetve állít össze. 

Ezek a tanulók kompetenciáit hatékonyan mérik. 

A pedagógiai funkciónak megfelelő (minősítő, feltáró, 

összegző) értékelési stratégiát alkalmaz. Egyedi 

mérőeszközöket (a történelem tantárgy esetében például 

teszt- és esszéfeladatok) választ ki, illetve állít össze. Ezek 

a tanulók kompetenciáit hatékonyan mérik. 

6.5. A gyermekeknek, a tanulóknak 

személyre szabott értékelést ad. 
 A tanulóknak egyéni teljesítmény (kiselőadás, felelet, 

bemutató, stb.) esetén személyre szabott értékelést ad.  

6.6. A gyermeki, a tanulói tevékenység 

rendszeres ellenőrzésének eredményeit 

szakszerűen elemzi, értékelésüket 

A dokumentumok (pl.: egy témazáró dolgozat értékelése 

és elemzése, év végi osztályzatok megoszlásának 
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rendszeresen felhasználja fejlesztési 

céljainak, feladatainak kijelölésében. 
elemzése) alapján látható, hogy az adatokat önállóan 

elemzi, tipizálja. 

6.7. Az értékelési módszerek alkalmazása 

során figyelembe veszi azok várható 

hatását a gyermekek, a tanulók 

személyiségének fejlődésére. 

 A diákoknak adott visszajelzései egyértelműek és 

követhetők. Mindig a teljesítményt, és soha nem a tanulót 

értékeli. Visszajelzései ugyanakkor tömörek és a lényegre 

irányulnak. 

6.8. A gyermekek, a tanulók számára adott 

visszajelzései rendszeresek, 

egyértelműek, tárgyilagosak. 

 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.)   

6.9. Elősegíti a gyermekek, a tanulók 

önértékelési képességének kialakulását, 

fejlődését. 

 Olyan történelemtanítási és értékelő módszereket használ, 

melyek fejlődésre, önértékelés fejlesztésre ösztönöznek 

(pl.: felelet, kiselőadás önértékelése, tesztek javítása, 

értékelése pármunkában). 

6.10. Az intézményi pedagógiai programmal 

összhangban alkalmazott pedagógiai 

ellenőrzési és értékelési rendszert és 

módszereket, azok szempontjait az általa 

megkezdett nevelési-oktatási folyamat 

elején megismerteti a gyermekekkel, a 

tanulókkal, a szülőkkel. 

Tantárgya ellenőrzési és értékelési rendszerét és 

módszereit a nevelési-oktatási folyamat elején 

megismerteti a tanulókkal, a szülőkkel. 
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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.) 

Indikátorok 
 Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

7.1. 

A gyermekek, a tanulók nevelése-oktatása 

érdekében kezdeményezően együttműködik a 

pedagógustársaival, a pedagógiai munkát segítő 

szakemberekkel és szülőkkel. 

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. 

 

7.2. 

A gyermekekkel, a tanulókkal történő 

együttműködés elveit és formáit az alkalmazott 

pedagógiai program és az intézményi 

dokumentumok keretei között a gyermekek, a 

tanulók személyiségfejlődését figyelembe véve 

alakítja ki és valósítja meg. 

Tisztában van feladataival, azt lelkiismeretesen, 

legjobb tudása szerint elvégzi. Az iskola szervezeti 

kultúrája és működési rendszere alapján végzi 

munkáját. Képes az önálló szaktanári munkára. 
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. 

 

7.3. 

Tevékenysége során az intézményi pedagógiai 

programhoz igazodóan és a pedagógiai céljainak 

megfelelően érthetően és hitelesen kommunikál.  

 Kommunikációját minden partnerrel, a tanulókkal is, 

a kölcsönös megbecsülés, a más véleményének 

tiszteletben tartása jellemzi. Órai pedagógiai 
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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. 

7.4. 

Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos 

rendszeres visszajelzéseket, nyitott azok 

befogadására.  

 Nyitott a visszajelzésekre, a visszajelzések alapján 

hajlandó gyakorlatát felülvizsgálni. Az órán a 

tanulók visszajelzéséit is figyeli, és figyelembe 

veszi. 

7.5. 

Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az 

álláspontját, 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. 
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

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. 

Indikátorok 
 Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 

8.1. 

Tisztában van személyiségének sajátosságaival, és 

alkalmazkodik 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.   

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. 

A pedagógiai feladatok megoldásában 

együttműködik pedagógustársaival, 

munkaközösségeivel, a nevelő-oktató munkát 

segítő munkatársaival, a gyermek, tanuló 

fejlődését támogató más szakemberekkel. 

Együttműködik a rokon tárgyak (pl. földrajz, magyar 

nyelv és irodalom, ének- zene, rajz, filozófia) 

tanáraival, a tárgyak közötti koncentráció 

lehetőségeinek kihasználására. 

 

8.3. 

Részt vesz szakmai kooperációkban, 

problémafelvetéseivel, javaslataival 

kezdeményező szerepet is vállal. 

Kapcsolatot tart más, a történelem és állampolgári 

ismeretek tárgy tanítását segítő szereplőkkel (pl.: 

múzeumok, közgyűjtemények). Helyi fejlesztési, 

innovációs tevékenységben is vesz részt. 

 

8.4. 

Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi.  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. 
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8.5. 

Fontos számára szakmai tudásának folyamatos 

megújítása, a megszerzett tudását a pedagógiai 

gyakorlatában eredményesen alkalmazza.  

Törekszik a korszerű új eredmények megismerésére és 

személyes tapasztalatait is felhasználva ezeknek a 

gyakorlatba való átültetésére, a tanítás-tanulás 

folyamatába való beillesztésére. Pedagógiai 

tevékenysége során új taneszközöket, munkaformákat, 

szemléltetési módokat, tanulásszervezési és 

visszacsatolási eljárásokat, IKT eszközöket, tanítási 

stratégiákat, tanuló megismerési technikákat alkalmaz. 
Tájékozott tantárgyának oktatástechnikai eszközeiről 

és információhordozóiról. Képes az általuk nyújtott 

lehetőségek felhasználására. A tudományosan igazolt 

eredményeket beépíti saját pedagógiai gyakorlatába. 

Törekszik a korszerű új eredmények megismerésére 

és személyes tapasztalatait is felhasználva ezeknek a 

gyakorlatba való átültetésére, a tanítás-tanulás 

folyamatába való beillesztésére. 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. 
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3. CSOPORTPROFIL 

A csoportban (9. osztály) tanulók száma 31 fő, a lányok 16-an, a fiúk 15-en vannak. Egy részük a 

saját általános iskolánkból került be az osztályba (8 fő), a többiek kívülről. A „bentiek” ismerik az iskola 

érték- és szokásrendjét, így jó hatással vannak a „külsőkre”, különösen, ha heterogén csoportban (a tanár 

által kialakított, különböző képességű 4 fős csoportok) illesztjük be egyenként őket. Családi hátterük jó, 

többsége felsőfokú végzettségű szülők gyermeke (mérnök, közalkalmazott – a legtöbb pedagógus –, 

köztisztviselő, közgazdasági, jogi pályán dolgozó, orvos szülőké). A szülők között van néhány 

vállalkozó is (kereskedő, zenész, informatikus). A családok legtöbbje értelmiségi értékrendű, életvitelű. 

Internet-hozzáféréssel mindegyik tanuló rendelkezik otthon vagy a kollégiumban. A 31 tanulóból 23 a 

város különböző területéről jár az iskolába, heten az agglomerációból napi beutazók, egy diák 

kollégiumban lakik. A tanulók közel egyharmadának idősebb vagy fiatalabb testvére is a gimnáziumba 

jár. Vannak köztük elvált szülők gyermekei (a csoportból 9 tanuló szülei elváltak). Egy diák roma 

családban él, rendezett körülmények között. Egy másik diák vietnámi szülők gyermeke. 

Az osztály nagyrészt jó képességű tanulókból áll, illetve néhány, főleg a szorgalmából élő, közepes 

képességű és néhány kimondottan tehetséges tanulóból. Az már korábban kiderült, hogy a közepes 

képességű tanulók közül néhányan a szövegértési és kommunikációs kompetenciáikat tekintve a jobbak 

közé sorolhatók, tehát ők is motiválhatók, ha kedvükre való feladatot kapnak, de a tanulási stratégiájuk 

más, mint a jobb tanulóké, azaz a kötelező tananyag elsajátításához való hozzáállásuk, a folyamatos 

tanuláshoz való viszonyuk fejlesztendő. A feladatok megoldása során ez az észrevétel megerősödött. 

Stabil heterogén csoportok alakultak ki, kialakításuk a tanár segítségével történt, ez nem gátolta a 

munkát. Hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű tanuló nincs a csoportban. Érdeklődési körük 

szerteágazó. Előzetes tudásuk az eddigi tapasztalatok alapján jelentős különbséget mutat (szóbeli és 

írásbeli kifejezőkészség, olvasottság, tájékozottság). Közösségé válásuk első állomásaként egy 

kivételével részt vettek az iskola diák önkormányzata által szervezett gólyatáborban. A csoport 

szaktárgyi fejlődése érdekében az első hónapokban a képességek felmérését végeztük el. Néhány tanuló 

esetében egy- egy tárgyból egyéni felzárkóztatási program indult.  

A tanulók egyéni felszerelése és a tanulási környezet (tanulási segédanyagok,- kiegészítő források, 

lexikonok, feladatgyűjtemények) biztosítja a tananyag elsajátításához és a kompetenciák fejlesztéséhez 

szükséges hátteret (pl. anyanyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, hatékony, önálló tanulás, 

kezdeményezőképesség). Az iskola szaktanteremmel rendelkezik, ahol a csoport óráinak felét lehet 

megtartani. Itt interaktív tábla is van. A történelem szertár és térképtár megfelelően felszerelt, az iskolai 

számítógépes-ellátottság jó, a könyvtár kiváló feltételeket tud biztosítani a tanuláshoz. 

A csoporttal a történelemtanár viszonylag ritkán, hetente kétszer találkozik. Egymás megismerését 

az eredményes órákon kívül segíti még az év során kétszer beiktatott múzeumi program, illetve a 

szaktantermi segítőkkel (térkép, interaktív tábla és csoportfelelősök) való intenzívebb kapcsolat. Az 

osztályfőnök (biológiatanár) is jól együttműködik a szaktanárokkal.  

A csoportban az egyik kiadó több díjjal kitüntetett tankönyvét használjuk. A jelenleg használt 

tankönyv választását indokolja, hogy a tankönyv különböző források (szövegek, képek, ábrák, 

grafikonok, diagramok, térképek) bő választékát nyújtja és azokhoz számos jó feladat, kérdés 

kapcsolódik. Képanyaga gazdag, színes. A feladatok változatos információforrásokat céloznak meg és 

számos esetben kooperációt, csoportmunkát feltételeznek. Jó a tananyag sorrendi felépítése, a fogalmak 

egymásra épülése logikus. A tankönyv jól támogatja a diákok otthoni tanulását. A tanulandó anyag 
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viszonylag rövid, fejezetekre osztott. A szövegben található kiemelések segítik a tanulót a lényeg 

megértésében, illetve jelzik az adott tanegység új fogalmait, neveit, topográfiai helyeit és a hozzájuk 

kapcsolódó évszámokat. Az órán még a tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzetet, a középiskolai 

történelmi atlaszt és jegyzetelésre, házi feladatok megoldására füzetet használunk. Néha dolgozunk más 

forrásgyűjteményekből is. 

A 9. évfolyamon a történelem tananyag tárgyalása előtt két motivációs órára kerül sor. Ezek segítik 

a történelmi tudás megalapozását (miért tanulunk történelmet?), a történelmi források és időszámítás, a 

történelem segédtudományai), továbbá a hozott ismeretek és az asszociációs készségek, az 

információszerzési kompetencia felmérését (szintfelmérő feladatlap kitöltése, mely során a történelem 

atlasz használata megengedett), hogy egy kezdeti, de megalapozott kép alakuljon ki az osztályról.  
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4. TEMATIKUS TERV 

A pedagógus neve, szakja:  

Az iskola neve:   …… Gimnázium 

Műveltségi terület: Ember és társadalom 

Tantárgy: Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

A tanulási-tanítás egység témája: Az ókori Róma; A principátus kora  

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:  

Ismeretek: 

A téma áttekintése után a tanulók legyenek birtokában az alapvető történelmi tényeknek, 

ismereteknek, tudják használni a szaknyelvet, értsék a történelmi fogalmakat (Caesar és Augustus élete, 

a birodalom társadalma, gazdasági élete, politikai berendezkedése, jogrendszere, kormányzása, a 

hadsereg szerepe és mindezen tényezők alakulása-változása a principátus korában). Fontos feladat 

események, történések különböző szempontú megközelítése (pl. triumvirátus, nyílt és leplezett 

egyeduralom). A tanulóknak meg kell érteniük, hogyan éltek és gondolkodtak az adott kor emberei. 

Mindehhez a hagyományos politikatörténet feldolgozása mellett a társadalom-, művelődés- és 

mentalitástörténet egy szeletének feldolgozását is elvégezzük (pl. Római hétköznapok, ünnepek). A 

tanulókban lassan rögzíteni kell az elsődleges és másodlagos források kezelésének szabályait. 

Attitűdök: 

A tanulóknak fel kell ismerniük, hogy egy állam felemelkedésében és hanyatlásában több tényező 

együttes hatása játszik szerepet, valamint azt, hogy egy birodalom társadalma, gazdasági élete, politikai 

berendezkedése folyamatosan változik. Megismerkednek birodalomszervezési elvekkel és különböző 

kormányzati berendezkedésekkel, legitimációkkal (jogkörök, társadalmi támogatottság, ideológia, 

erőszak). Látják, hogy a kormányzati hatalom egyének és testületek között oszlik meg. Megértik, hogy 

a gazdasági és katonai hatalom birtoklása alapja lehet egy-egy személy vagy csoport politikai 

befolyásának, de a politikai befolyás is gazdasági hatalomhoz juttathat embereket. Belátják, hogy az 

ókori Római Birodalmat katonai ereje, fejlett jogrendszere és differenciált államszervezete tette naggyá. 

Érzékelik, hogy az antik kultúra a görög és a római kultúra kölcsönhatása során alakult ki, látják ennek 

az európai civilizációra gyakorolt hatását. 

Ezeken túl a tananyag állampolgári ismereti vonatkozásai segítségével sor kerül a demokratikus 

gondolkodásra és magatartásra nevelésre, erkölcsi normák megismerésére és tiszteletére.  

 

Képességek: 

A téma kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzési és feldolgozási képesség kialakítására (pl. órai 

csoport és páros munka, projektmunka és önálló kutatás a római újsághoz, önálló egyéni munka- 

kiselőadás, otthoni tanulás). Elősegíti, hogy a tanulók képesek legyenek ismereteiket szóban (pl. 

kiselőadás, szakértői mozaik, ötletroham) és írásban egyaránt előadni (pl. levél, forráselemző feladatlap, 

ábraelemzés). Legalább ilyen fontos a kritikai gondolkodás (pl. politikusok tetteinek megítélése, 

történelmi személyiségekről szóló források értékelése), valamint az időben és térben való tájékozódás 
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fejlesztése. Törekedni kell arra, hogy a tanulóknak fejlődjön a problémaérzékenysége. Ennek eléréséhez 

ez a témakör jó alkalmat biztosít (Caesar és Augustus életének, tevékenységének alapos, többoldalú 

bemutatásával). Fontos, hogy a tanulók álláspontjukat érvekkel alátámasztva tudják képviselni (pl. 

Caesar, Augustus megítélése). Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárban valamint az 

elektronikus adatbázisokban való tájékozódás készségének további fejlesztése (pl. néhány tanulói ppt 

készítése). Fejlesztjük az ábrák és képek készítésének és elemzésének képességét is. A tanulók a téma 

áttekintése során történelmi témákat vizuálisan ábrázolnak, képeket, szövegeket szerkesztenek, (épület 

alaprajz, folyamatábra). 

 

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: 

A 9. évfolyam történelem anyaga öt fejezetből, összesen 40 feldolgozandó leckéből áll. A fejezetek 

nem arányosak, van 4-5, és van 11-12 leckéből álló is. A harmadik fejezet (Az ókori Róma) a 

leghosszabb, 12 órából áll. A rendelkezésre álló órák száma a 9. évfolyamon 74 óra. Ebből azonban–a 

tapasztalat szerint–mindig elmarad néhány (szünetek, rendezvények, tanári hiányzás), így célszerű csak 

kb. 70 órával számolni. A kilencedikes, középiskolába belépő osztályok tanulói különböző 

képességekkel érkeznek. Célszerű és fontos, hogy a tanulók megszokják az új csoport munkaformáit, a 

tanár ellenőrzési módszereit. Ehhez például fontos, hogy (az általános iskolai gyakorlathoz közelítve) 

egyenletesebbek legyenek a fejezetek és gyakrabban legyen ellenőrzés. E célból a görög történelemről 

szóló fejezetet két, az ókori Rómáról szólót három részre osztva tanítjuk (1. Róma története a kezdetektől 

a köztársaság bukásáig; 2. A principátus kora, 3. A válság, a birodalom szétesése.) Mindegyik alfejezet 

4 leckét foglal magában. Az alfejezetek végén nem iktatunk be egy teljes órányi összefoglalást (csak a 

fő témák végén), az összegzésekre a tanórák végén és a téma ellenőrzés előtti órájában (tehát 

folyamatosan) sort kerítünk. Az éves óraszámok tehát így alakulnak: új anyag feldolgozásra 50 óra (a 

nehezebb, terjedelmesebb témákat két órában dolgozzuk fel), múzeumlátogatásra, filmnézésre 7 óra, 

összefoglalásra 5 óra, ellenőrzésre 8 óra, összesen 70 óra. 

Tantárgyi kapcsolatok: Földrajz: az Appennini-félsziget és a Földközi- tenger tágabb térsége 

(Római Birodalom) természeti adottságai. Magyar nyelv és irodalom: Vergilius, Horatius. 

Matematika: az római számok. Vizuális kultúra: Pantheon, Colosseum, Augustus szobra. Etika; 

filozófia: sztoicizmus (Marcus Aurelius). Az európai civilizáció és kultúra antik- római gyökerei. 

Informatika: multimédia CD-ROM használatával: Virtuális utazás az ókori Rómában. Újság 

szerkesztése. Ppt-k készítése. 

 

Osztály: 9. 

Felhasznált források: 9. évfolyamos történelem tankönyvek (illetve azok digitális változatai), 

forrásgyűjtemények, feladatlapok, középiskolai történelmi atlasz, internet 

Dátum:. 
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Órák A téma 

órákra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, nevek 

helynevek, évszámok).  

A kerettantervi 

követelményeket dőlt 

betűvel jelöljük. 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 

Házi feladat Feljegyzé-

sek, 

reflexiók 

1. Az 

egyedura-

lom 

kialakulása 

Egyéni ötletek 

megfogalmazása 

Szövegalkotás. 

Térképelemzés, 

összehasonlítás. 

Történelmi helyek 

megkeresése. 

A rendelkezésre álló 

ismeretforrások 

értelmezése, 

transzformálása (pl. 

Augustus egyeduralma-

ábra). 

Ismeretszerzés térképekből 

(pl. Caesar és Augustus 

hódításai). 

 A változás értelmezése 

meghatározott 

jelenségekben, 

folyamatokban 

 (pl. Caesar és Augustus 

intézkedései). 

A tanterv 

követelményeiben felsorolt 

helyek felismerése, 

megmutatása különböző 

méretarányú (atlasz, 

falitérkép) térképen (pl. 

Pharszalosz, Philippi, 

Actium, Kr.e. 48, Kr.e. 44, 

Kr.e. 3.). 

Jegyzetkészítés kb. 5–6 

percnyi normál 

beszédtempójú 

előadásrészletről. 

fogalmak: birodalom, 

provincia, consul, 

senatus, triumvirátus, 

polgárháború, diktátor, 

diktatúra, reformok, 

összeesküvés, 

principátus, 

természetes határok 

nevek: Caesar, 

Pompeius, Crassus, 

Kleopátra, Brutus, 

Octavianus, Antonius, 

Lepidus, Augustus 

helynevek: Gallia, 

Pharszalosz, Philippi, 

Actium, Duna, Rajna, 

Pannónia 

évszámok: Kr.e. 48, 

Kr.e. 44, Kr.e. 31. 

Caesar 

személyiségének 

jellemző vonásai 

portréi alapján- 

ötletroham (főbb 

megállapítások a 

táblára). 

Szövegalkotás 

egyéni munkában a 

Politikai viszonyok 

a köztársaság 

válsága idején című 

ábra alapján (6-8 

sor). 

Térképelemzés 

pármunkában: 

Caesar és Augustus 

hódításainak 

összehasonlítása (a 

különbségek 

rögzítése a 

füzetben). 

Jegyzetkészítés. 

Julius Caesar portréi 

(tankönyv) 

Politikai viszonyok a 

köztársaság válsága 

idején (ábra a 

tankönyvben és 

digitálisan is); 

interaktív tábla.  

Caesar és Augustus 

hódításai (térkép a 

tankönyvben és 

digitálisan is, illetve 

az atlaszban); 

interaktív tábla.  

  

Rövid tudósítás 

Caesar haláláról 

köztársaságpárti, 

vagy Caesar- párti 

megközelítésben. 
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2. Augustus 

személyi-

sége, 

jelentősége 

Egyéni ötletek 

megfogalmazása. 

Szövegértés, 

lényegkiemelés 

(kulcsszavazás), 

tételmondatok 

megfogalmazása, 

megjegyzése, 

lényegi 

összefüggések 

előadása.  

Feltevések 

megfogalmazása 

történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, 

viselkedésének 

mozgatórugóiról: 

 (pl. Augustus önéletrajza). 

Kulcsszavak és 

kulcsmondatok keresése a 

szövegben. Tételmondatok 

megfogalmazása. A lényeg 

elmondása, megértetése 

másokkal (pl. tudományos 

ismeretterjesztő szövegek 

feldolgozása). 

Jegyzetkészítés kb. 2–3 

percnyi normál 

beszédtempójú 

előadásrészletről. 

fogalmak: politika, 

államforma, 

egyeduralom, princeps, 

Augustus, békekorszak 

Augustus 

személyiségének 

jellemző vonásai 

portréi alapján– 

ötletroham (főbb 

megállapítások a 

táblára). 

Augustus 

önéletrajzának 

elemzése feladatlap 

segítségével, egyéni 

munkával. 

Csoportmunka: 

szakértői mozaik (4 

fős heterogén 

csoportok) 

keretében az 

augustusi politika 

jellemző 

vonásainak 

feldolgozása, 

megtanítása 

egymásnak. 

Jegyzetkészítés. 

Augustus portréi 

(tankönyv) 

Augustus 

egyeduralma- a 

principátus (ábra a 

tankönyvben és 

digitálisan is); 

interaktív tábla.  

 

Ábraleírás, 

szövegalkotás a 

principátus 

rendszerét bemutató 

ábra alapján. 

 

3. Római 

hétközna-

pok, 

ünnepek 

Csoportosítás, 

rendszerezés. 

Szövegértés, 

szövegalkotás.  

Megfigyelés 

szempontok 

alapján. 

A tanultak felhasználása új 

feladathelyzetben (pl. a 

görög és a római 

mindennapi élet 

összevetése). 

Szóbeli ismertető (pl. 

kiselőadás tartása előzetes 

ppt készítéssel). 

Lelet és rekonstrukció 

összevetése (pl. római 

bérház, fürdő). 

Képek jellemző 

vonásainak kiemelése, 

fogalmak: város, villa, 

atrium, bérház, 

amfiteatrum, circus, 

közfürdők, utak, 

vízvezetékek, 

gladiátori játékok, 

politeizmus 

Képek 

csoportosítása, 

jellemző vonásaik 

rendszerezése 

pármunkában. 

Kiselőadás és a 

hozzá kapcsolódó 

ppt megtekintése. 

Tankönyvi 

kérdések 

megválaszolása 

páros munkában 

írásban. 

Épületek és 

rekonstrukciós rajzok 

képei a tankönyvben. 

Utak, vízvezetékek 

(kiselőadás ppt- vel); 

interaktív tábla.  

Pompeji- képek (a 

feltárás, utcakép, 

lakásbelső és leletek a 

tankönyvben). 

Virtuális utazás az 

ókori Rómában 

(multimédia CD-

Étlap készítése egy 

római lakomához 

Martialis egyik 

epigrammája 

alapján (tankönyv). 
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rendszerezése (pl. római 

vízvezeték, színház). 

Tárgyi és építészeti 

emlékek vizsgálata a velük 

kapcsolatos kérdésekre 

adandó válaszok útján (pl. 

Pompeji leletek). 

Jegyzetkészítés kb. 3–4 

percnyi normál 

beszédtempójú 

előadásrészletről. 

Filmnézés. 

Jegyzetkészítés. 

ROM); interaktív 

tábla.  

 

4. A 

császárság 

első 

századai 

Térképelemzés, 

összehasonlítás. 

Történelmi helyek 

megkeresése. 

Szövegalkotás. 

 

Különböző időszakok 

történelmi térképeinek 

összehasonlítása, a 

változások hátterének 

feltárása (pl. a birodalom 

terjeszkedése Caesar, 

Augustus a Julius- 

Claudius dinasztia és 

Traianus, illetve 

Hadrianus idején). 

Ismeretszerzés 

térképekből, képekből (pl. 

a Római birodalom 

gazdasága). 

Adott korszakban, 

szituációban élt történelmi 

személyiségek jellemzése 

(pl. Tiberius, Nero és 

Caligula kicsapongásait 

bemutató források). 

Jegyzetkészítés kb. 5–6 

percnyi normál 

beszédtempójú 

előadásrészletről. 

fogalmak: gazdaság, 

kereskedelem, császár, 

közigazgatás, kincstár, 

romanizáció, limes, 

judeai felkelés, dákok, 

germánok, nevek: 

Julius- Claudius 

dinasztia, Flavius- 

dinasztia, Vespasianus, 

Nero, Traianus, 

Hadrianus helynevek: 

Dacia, Britannia 

évszámok: Kr.u. 98-

117, Kr.u. 117-138. 

Térképelemzés 

pármunkában: a 

Julius- Claudius- 

dinasztia, illetve a 

Traianus és 

Hadrianus 

hódításainak össze-

hasonlítása (a 

különbségek rögzí-

tése a füzetben). 

Levél írása Róma 

gazdaságáról és 

gazdagságáról egy 

külföldi (pl. perzsa) 

ismerősnek. Saját 

ismeretei, az előző 

tanórai anyag 

(Római 

hétköznapok, 

ünnepek) és a 

Római Birodalom 

gazdasága a Kr.u. I-

II. században című 

térkép 

felhasználásával 

(10-12 sor)  

Jegyzetkészítés. 

A birodalom a Julius- 

Claudius- dinasztia, 

Traianus és 

Hadrianus idején 

(térkép a 

tankönyvben és 

digitálisan is); 

interaktív tábla.  

A Római Birodalom 

gazdasága a Kr.u. I-

II. században (térkép 

a tankönyvben és 

digitálisan is); 

interaktív tábla.  

Hadrianus fala (kép a 

tankönyvben, atlasz). 

Légiósok 

„teknősbéka” 

alakzatban (kép a 

tankönyvben). 

 

A tankönyvi 

törzsanyag 

áttekintése. 
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5. ÓRATERV: „A” VÁLTOZAT 

A pedagógus neve:  

Műveltségi terület: Ember és társadalom 

Tantárgy: Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

Osztály: 9. a 

Az óra témája: Augustus személyisége, jelentősége 

Az óra cél- és feladatrendszere: 

Ismeretek: Octavianus politikai pályájának kezdete, a hatalom megszerzése, az új hatalmi rend 

kiépítése (államszervezet, hadsereg, a provinciák igazgatása, társadalmi rend, külpolitika, utódlás).  

 új fogalmak: II. triumvirátus, principátus, Augustus, praetorianusok, „Panem et circenses!”, Pax 

Romana, természetes határok 

 új kronológia: kr. e. 43., Kr. e. 42., K. re. 27., Kr.e. 31.- Kr. u. 14. 

 új topográfia: Philippi, Actium,  

 személyek: Julius Caesar, Octavianus-Augustus, Marcus Antonius, Lepidus, Kleopátra. 

Attitűdök: A tanulók felismerik, hogy a Római Birodalom társadalma, politikai berendezkedése 

változik. Megismerkednek új birodalomszervezési elvekkel és kormányzati berendezkedéssel, valamint 

új legitimációval is (köztársasági ideológia, hatékony egyeduralom, békepolitika). Belátják, hogy Rómát 

katonai ereje, fejlett jogrendszere és differenciált államszervezete tette naggyá.  

Képességek: A téma alkalmas az önálló ismeretszerzési és feldolgozási képességek fejlesztésére (pl. 

órai csoportmunka, projektmunka és önálló egyéni munka). A diákoknak alkalmazzák az egyszerűbb 

problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés módszereit.  

Képesek források megbízhatóságára vonatkozó kérdések megfogalmazására (Augustus önéletrajza). 

Képesek ábrát szöveggé transzformálni. Az óra fontos feladata a differenciált történelmi gondolkodás 

kialakítása, amely események, történések különböző szempontú megközelítését jelenti (pl. Augustus 

tettei, a principátus rendszere). Törekedni kell arra, hogy álláspontjukat érvekkel alátámasztva tudják 

képviselni (pl. Augustus megítélése)  

Az óra didaktikai feladatai: A tanárnak törekednie kell a történelem élményszerű tanítására 

(ötletroham, kreatív feladatok, tanári és diák prezentáció), a tananyag közös feldolgozására (egyéni-, 

páros és csoportmunka). A tananyag feldolgozásához a hagyományos eszközöket (tankönyv, forrás és 

feladatlap, atlasz) is igénybe fogjuk venni (térképek, ábrák, képek elemzése). 

Tantárgyi kapcsolatok: Földrajz: az Appennini-félsziget és a Földközi- tenger tágabb térsége 

(Római Birodalom) természeti adottságai. Magyar nyelv és irodalom: Vergilius. Matematika: a római 

számok. Vizuális kultúra: Pantheon, Colosseum, Augustus szobra. Etika; filozófia: az európai 

civilizáció és kultúra antik- római gyökerei. Informatika: multimédia CD-ROM használatával Virtuális 

utazás az ókori Rómában. Ppt-k készítése. 

Felhasznált források: 9. évfolyamos történelem tankönyv (illetve annak digitális változata), 

forrásgyűjtemény, feladatlapok, középiskolai történelmi atlasz. 
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Dátum:
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Idő-

keret 

A tanulók 

tevékenysége 

A pedagógus 

tevékenysége 

Célok és feladatok Módszerek Tanulói 

munkaformák 

Eszközök Megjegyzések 

1–3  Válaszok a kérdésekre 

írásban, majd szóban. 

Önértékelés. 

Olyan kérdéseket tesz 

fel, amelyre rövid 

(néhány szavas, 

egymondatos) 

válaszok adhatók. A 

válaszokból vázlatot 

készít a táblán. 

Octavianus hatalomra 

jutásának átismétlése, 

felelevenítése. A 

nevek, fogalmak, 

helynevek és 

évszámok tudásának 

ellenőrzése. 

Kérdések- válaszok. 

Önértékelés. 

Táblai vázlat 

Párosmunka. Füzet, toll. 

Tábla, kréta. 

 

3.) melléklet a) 

A tanterem 

csoportmunkához van 

berendezve.  

4–8 Megfigyelés, ötletelés, 

vélemény 

megfogalmazása 

szóban. 

A jó megoldásokat 

leírják saját füzetükbe. 

A tanulók ötleteit 

(némiképp 

megszűrve és 

csoportosítva) felírja 

a táblára. 

A jó megoldások 

maradnak. 

Fogalmazzanak meg 

feltevéseket Augustus 

személyiségéről a 

tankönyv 5 Augustus 

ábrázolása 

segítségével!  

Ötletroham (főbb 

megállapítások a 

táblára). 

 

Jegyzetelés. 

Frontális munka 

(A megállapítások a 

tanulók jelentkezése 

alapján kerülnek 

nyilvánosságra). 

Augustus portréi 

(szobrok színes 

képei; tankönyv). 

Tábla, kréta. 

Füzet, toll. 

2.) melléklet/1. 

9–15 Figyelem, jegyzetelés. Tanári előadás 

Augustus 

önéletrajzának 

keletkezéséről, 

jelentőségéről és 

fennmaradásáról. 

(Mondandója 

kulcsszavait felírja a 

táblára.) 

Jegyzetkészítés kb. 5 

percnyi normál 

beszédtempójú 

előadásrészletről. 

Érthető és érdekes 

előadás. Jegyzetelés. 

Frontális 

egyéni munka. 

Tábla, kréta. 

Középiskolai atlasz. 

3.) melléklet b) 

16–23  A források elolvasása, 

értelmezése, a 

feladatlapok kitöltése. 

A feladatlapok 

kiosztása (előtte: 

elkészítése, 

sokszorosítása). 

Szövegértés, 

lényegkiemelés 

(kulcsszavazás), 

tételmondatok 

megfogalmazása, a 

feladatlap kitöltése. 

Augustus 

önéletrajzának 

elemzése a 

tankönyvi forrás és a 

feladatlap 

segítségével, egyéni 

munkával. 

Egyéni munka. Tankönyv, 

feladatlap. 

Középiskolai atlasz. 

2.) melléklet/2. 

4.) melléklet 

A feladatlap megol-

dása: ld.: Az értékelés 

dokumentumai 

24–43  A tanulók 6 x négy fős 

csoportot alkotnak. A 

csoport tagjainak 

betűjel: A, B, C, D. 

Minden tanuló 

A csoport 

feladatainak kiosztása 

(6 feladat, 

mellékelve), a 

szakértői mozaik 

Keressenek 

kulcsszavakat és 

kulcsmondatokat a 

kapott szövegben. 

Fogalmazzanak meg 

Szövegértés: az 

augustusi politika 

jellemző vonásainak 

feldolgozása. 

Csoportmunka- 

szakértői mozaik (4 fős 

heterogén csoportok) 

Szövegek, elemzési 

szempontok a 

csoportmunkához 

1.) melléklet 
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egyénileg elolvassa a 

kapott szöveget. Az 

azonos betűjelűek 

összeülnek, 

megbeszélik az 

olvasottakat és arról 

közös vázlatot írnak. 

Mindenki visszamegy a 

csoportjába és 

megtanítja a vázlat 

segítségével a saját 

feldolgozott anyagát a 

többieknek. 

(szakértői mozaik) 

módszerének rövid 

áttekintése (ha 

elfelejtették volna) a 

munka feltételeinek 

biztosítása (kis 

munkazaj), járkálás a 

csoportok között, 

segítségadás, 

buzdítás. 

tételmondatokat. A 

tanulók legyenek 

képesek a szöveg 

lényegének 

elmondására, 

másokkal való 

megértetésére. 

Vázlatkészítés, az 

anyag megtanítása. 

 

(előtte: összeállítása, 

sokszorosítása). 

Középiskolai atlasz. 

44–45 Figyelem, jegyzetelés. A tankönyvi anyag 

kijelölése az otthoni 

tanuláshoz.  

Az írásbeli házi 

feladat 

meghatározása. 

Tankönyvi lecke 

megnevezése. 

Készítsen ábraleírást 

(alkosson 12-14 soros 

szöveget) a 

principátus rendszerét 

bemutató tankönyvi 

ábra alapján! 

Ábra értelmezése, 

szöveggé való 

transzformációja 

Egyéni munka. Augustus 

egyeduralma- a 

principátus (színes 

ábra a tankönyvben). 

2.) melléklet/3. 
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6. MELLÉKLET: FELDOLGOZANDÓ SZÖVEGEK A CSOPORTMUNKÁHOZ 

1. csoport 

 
A principatus államszervezete  

A principátus hatalmi rendszerének alapja, a hadsereg. Lényegét tekintve, katonai diktatúráról van 

szó. De emellett szükség volt egy olyan hivatalszervezetre is, mely képes volt ellátni a hatalmas 

birodalom igazgatásának teendőit, s amely kizárólag a princepstől függött. Augustus korában ez a 

szervezet csak a legfontosabb (elsősorban a külpolitikai, a pénzügyi igazgatás és a princeps alá rendelt 

provinciák igazgatása) területen alakult ki. A római császárkor korai szakaszának az az egyik 

legjellegzetesebb vonása, hogy a császári intézmények szerepe folyamatosan növekedett, de mindvégig 

fennmaradt a köztársaság korának hivatalszervezete is.  

A népgyűlések teljesen elveszítették fontosságukat. Elvben a senatus maradt a legfontosabb 

törvényhozó-testület, de a princeps kezdeményezési joga ezt formálissá tette. A javaslattételi jogon túl 

alapvetően befolyásolta a senatus működését az, hogy mindig a princeps szavazott elsőnek. A szenátusi 

névjegyzék összeállítása Augustus joga volt, ezzel gyakorlatilag megszűnt a censori hivatal. A legfőbb 

hivatal a consulság maradt, évente több pár töltötte be ezt a hivatalt, jelentősége azonban éppen ezért 

csökkent. A princeps beavatkozott a bíráskodásba is, ezzel a praetorok hatáskörét csorbította. A senatori 

rend tagjai személyükben is függtek a princepstől, például engedélye nélkül nem hagyhatták el Itáliát.  

Augustus fokozottan törekedett a lovagrend megnyerésére. Számukra tartott fenn számos fontos 

tisztséget, ők irányították legátusként a princeps kormányzása alá eső provinciákat, közülük került ki 

Egyiptom helytartója is. Megnőtt a szerepük a hadsereg tisztikarában, a kialakuló császári hivatalokban 

és a tartományi közigazgatásban.  

 

Szempontok: 

1. Melyek a hatalom alapjai a principátus rendszerében? 

2. Rendszerezd, hogy mi történt a köztársasági intézményekkel? 

3. Melyik társadalmi csoport szerepe nőtt és mely területeken? 

 

2. csoport 

 

A principatus társadalmi rendje   

Augustus házassági törvényeivel igyekezett a támaszának számító két legelőkelőbb társadalmi réteget 

megerősíteni. A polgárháborús időszak alatt a magánéleti erkölcsök fellazultak, egyre gyakoribb volt a 

válás, a házasságtörés vagy a gyermektelenség. A princeps törvények egész sorát szavaztatta meg, 

amelyek büntették a házasságtörést, kötelezővé tették a házasságkötést, hátrányba hozták a vagyon- és 

örökösödési jog terén a gyermekteleneket. Ugyanakkor a hivatalviselésnél előnyt élveztek a három- vagy 

többgyermekes senatorok. 
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A közrendűek számára szintén az anyagi biztonság, a megélhetési és munkalehetőségek növekedése 

volt fontos. Rómában szabályozták a gabonaellátás rendjét, több mint 200 000 polgár kapott ingyen 

gabonát, sőt Augustus uralma alatt több ízben pénzjuttatást is. A lakosság szórakoztatását a cirkuszi 

játékok és a fürdők biztosították.  

A princeps törekedett a rabszolgatartás szabályozására is. Augustus, Caesarhoz hasonlóan, tudatosan 

törekedett arra, hogy ne növekedhessen a rabszolgák szerepe a hadseregben és a politikai életben. 

Törvényekkel szabályozta a rabszolgák felszabadításának rendjét, megtiltotta egyszerre száznál több, 

illetve harminc év alatti rabszolga felszabadítását.  

 

Szempontok: 

1. Milyen intézkedések születtek erkölcsi téren?  

2. A császárkorban terjedt el a következő mondás: „Panem et circenses!” (Kenyeret és 

cirkuszt!”). 

3. Melyik társadalmi rétegre vonatkozik és konkrétan milyen intézkedéseket jelentett? 

4. Miként szabályozta Augustus a rabszolgaság kérdését 

 

3. csoport 

 

A hadsereg Augustus korában  

A polgárháborús időszakában megnőtt a hadsereg létszáma. Actium után kereken ötven légió állt 

fegyverben. A békés viszonyokhoz való visszatérés alapfeltétele volt ennek a rendkívüli mértékben 

felduzzadt haderőnek a csökkentése. Ez azonban komoly pénzügyi problémát is jelentett, hiszen elő 

kellett teremteni a végkielégítésüket. Augustusnak végül viszonylag zökkenőmentesen sikerült közel 

300 000 ember számára biztosítani a veteránföldet – ezzel a haderő a felére csökkent. Földelkobzásra a 

harmincas évektől már nem került sor, Augustus később külön pénzalapot biztosított a leszerelt katonák 

földjeinek megvásárlására.  

Fegyverben 25 légió maradt, mely az állandó zsoldoshadsereg magvát adta. A légiós szolgálatot 

önként jelentkező római polgárok adták, a provinciabelieket a kisegítő alakulatokba osztották be. 

Augustus idején egy légió 5-6000 gyalogosból, 120 lovasból, a kisegítő és a speciális felszerelésű 

műszaki alakulatokból állt, hajóhadat is szerveztek. A legénységben sok volt a felszabadított rabszolga, 

az ún. libertinus.  

A hadsereg főparancsnoka, attól függetlenül, hogy éppen milyen tisztséget viselt, Augustus volt. Ezt 

fejezte ki az állandóan használt imperátor cím. A hadseregbe belépő katonák az ő nevére tették le a 

hűségesküt. A princeps itáliai uralmát és személye biztonságát a praetorianus gárda szolgálta. 

A hadsereg feltöltéséhez évente kb. 20-30.000 újoncot kellett toborozni. A hadsereg ellátására és a 

végkielégítésre pénzügyi alapot hoztak létre, melyhez Augustus is hozzájárult, és a feltöltésére vetették 

ki az 5 %-os örökösödési adót és az 1 %-os árverési illetéket.  

Augustus idejétől a légiókat a határ menti tartományokba irányították, számuk a hadi helyzet 

alakulásának megfelelően változott.  
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Szempontok: 

1. Miként oldotta meg Augustus a hadsereg létszámcsökkentésének problémáját? 

2. Hány légió adta a hadsereg magvát? Miből fedezte Augustus a hadsereg ellátását? 

3. Ki lehetett légiós? Kik a libertinusok? 

4. Ki a hadsereg főparancsnoka? Mit bizonyít a reá tett eskü? 

 

4. csoport 

 
A tartományok igazgatása  

Az ezzel kapcsolatos alapintézkedéseket Kr.e. 27-ben hozták. A provinciákat két részre osztották. A 

senatus hatáskörébe tartoztak a régen meghódított, már békés (pacifikált) területek, ezekben nem 

állomásozott jelentős számú haderő, csak rendfenntartó alakulatok. Augustus fennhatósága alá a nemrég 

meghódított, még nem pacifikált vagy stratégiailag fontos határmenti provinciák kerültek. Az Augustus 

uralma alatt újonnan meghódított területek szintén a princeps kezébe kerültek (Illyricum, Raetia, 

Noricum, Pannonia és Moesia). 

A senatusi provinciákat továbbra is proconsulok és praetorok kormányozták, a császári területeteket 

császári megbízottak. A császári területeken hivatalos megbízottak gyűjtötték be az összeíráson alapuló 

fizetési kötelezettségeket. A senatusi tartományokban megmaradtak ugyan az adóbérlők, de a visszaélési 

lehetőségeket itt is korlátozták. A helybéliek közvetlen panasszal fordulhattak a princepshez, ha 

méltánytalanság érte őket. Minden tartományban évente tarthattak gyűlést, ahol megvitatták helyzetüket, 

gondjaikat. A békekorszak gazdasági fellendülése előnyös volt a tartományoknak, de a római államnak 

is.  

A római kormányzat mindig különös gondot fordított a tartományi városokra. Ezek kereskedelmi 

központok és úthálózati csomópontok voltak, de nagyon fontos volt kulturális hatásuk is. Ezek 

terjesztették el nyugaton a római életformát és kultúrát (romanizáció), keleten pedig a hellenizáció 

bázisai voltak. A Rajna és a Duna mentén, a határvidékeken a városiasodás a katonai táborok mellé 

települt kereskedő- és iparos-településekből indult ki. 

  

Szempontok: 

1. Miként osztották fel a provinciákat? Hogy segítette elő ez a felosztás Augustus uralmát? 

2. Kik irányították a provinciákat? 

3.  Milyen intézkedésekkel pacifikálták a provinciákat? 

4. Mi jellemezte a tartományi városokat? Mi a szerepük? 
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5. csoport 

 
Augustus külpolitikája 

A külpolitika terén Augustus gyakorlatilag teljhatalommal rendelkezett. Környezete és a 

közvélemény elvárásai ellenére ebben a vonatkozásban érvényesítette a Pax Augusta elvét. A caesari 

időszak nagyszabású hódításai még uralmának viszonylag terjeszkedőbb első szakaszában sem térnek 

vissza. Augustus külpolitikájának alapelve a birodalom természetes határokig való kiterjesztése és ezek 

védelme volt.  

Nyugaton befejeződött Hispánia meghódítása, ezzel Róma itt is elérte a tengert. Augustus mostohafiai 

hódították meg az Alpok területét és a Duna felső folyásának vidékét. Itt szervezték meg Raetia és 

Noricum tartományokat, a Duna középső és alsó szakaszán kibontakozó felkelések leverése után 

alakították ki Pannónia (Kr. e. 12.-9.) és Moesia tartományokat. 

A keleti területen a katonai fellépés helyett a diplomáciai eszközöket alkalmazták. A Parthus 

Birodalom belviszályok miatt meggyengült ugyan, Augustus azonban nem tartotta a helyzetet 

megfelelőnek a katonai fellépésre. A legnagyobb eredménynek ezen a vidéken azt tekintették, hogy Kr. 

e. 20-ban tárgyalások útján sikerült visszaszerezni a Crassus által elveszített hadijelvényeket, valamint 

megegyezés született az Armenia feletti fennhatóságról.  

Augustus korának legnagyobb katonai vereségét a germánoktól szenvedte el Róma. Ez a kudarc 

Germania tartomány meghódításával, valamint megszerzésével függött össze. Kr. e. 9-ben a germánok 

a mai Osnabrück közelében, a teutoborgi erdőben tőrbe csalták és lemészárolták a Quintilius Varus 

helytartó vezette három légiót. A princeps ezután lemondott a Rajnán túli hódításokról.  

 

Szempontok: 

1. Értelmezd a történelmi atlasz segítségével, mit jelenthetnek a Római Birodalom számára 

a természetes határok!  

2. Keresd meg a történelmi atlaszban az újonnan meghódított tartományokat! 

3. Határozd meg, melyik mai országok területéhez lehet kapcsolni ezeket a területeket! 

 

6. csoport 

 
A hatalom utódlásának kérdése   

Augustus a köztársaság helyreállítását hirdette, így a dinasztiaalapítás családjában való átörökítése 

nem történhetett meg minden további nélkül. Augustus ezt a kérdést nem is szabályoztatta törvényesen, 

a későbbi uralkodók, jobb megoldás hiányában, követték az általa alkalmazott gyakorlatot. A másik 

gondot az okozta, hogy Augustusnak nem volt fia. 

A hatalom átörökítésére a következő rendszert alakította ki. A kiszemelt utódot örökbe fogadta, 

vagyis ugyanúgy járt el, mint Caesar az ő esetében. Ennek a helyzetét tovább erősítette oly módon, hogy 

a senatusban különböző megtiszteltetéseket és hivatalokat szavaztatott meg az illetőnek, akit így társává 

emelt a hatalomba. Az uralom öröklésének azonban a kora császárkorban mindig az volt a döntő 
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pillanata, amikor a hadsereg kikiáltotta az új princepset, a senatus pedig határozatban rögzítette az 

uralkodóvá válás tényét.  

Augustusnak egyetlen saját gyermeke volt, a második házasságából született Iulia. Először 

nővérének, Octaviának az első házasságából született fiát kívánta utódjává tenni. A fiatalember azonban 

pár év múlva váratlanul elhunyt. Ekkor más lehetőség híján, régi harcostársára,Vispasianus Agrippára 

esett a választása, aki azonban korban jóval idősebb volt Augustusnál. Agrippa és Iulia házasságából 

három fiú és két leány született, de nem voltak olyan korúak még, hogy számításba jöhettek volna 

örökösként (az idősebb fiú ráadásul váratlanul meghalt). Ekkor került előtérbe Augustus két mostohafia, 

akik negyedik feleségének, Liviának az első férjétől születtek. A két fiatalember, Tiberius és Drusus 

tehetséges hadvezérek voltak, Agrippa halála után Augustus általában rájuk bízta a fontosabb hadjáratok 

vezetését. Tiberiusnak el kellett válnia feleségétől, s el kellett vennie a már másodszor megözvegyült 

Iuliát. Időközben azonban felserdültek Agrippa fiai, s Tiberius háttérbe került.  

Kr.u. 2-ben váratlanul meghalt az egyik fiú, két év múlva bátyja is. Már a kortársak is arra 

gyanakodtak, hogy Lívia keze lehetett a dologban. Augustus így örökbe fogadta Tiberiust, akit 

felruháztak a tribunusi hatalommal, majd egy évvel Augustus halála előtt a főhatalommal (imperium). 

Augustus 76 éves korában, Kr.u. 14. augusztus 19-én halt meg. Ekkor már nem volt kétséges, hogy 

Tiberius fogja követni. A praetorianusokat azonnal feleskette, de a hatalmat csak illően hosszú 

vonakodás után fogadta el. 

 

Szempontok: 

1. Milyen dilemmával szembesült az utódlást illetően Augustus? 

2. Milyen megoldást alkalmazott a hatalom átörökítésére Augustus?  

3. Kik a konkrét örökösök és mi történik velük? 

4. Mikor hunyt el Augustus? Mennyi ideig uralkodott?  

 

1.) melléklet: Az óratervben megadott, nem saját feladatok forrásai 

 

1. Augustus portréi (szobrok színes képei)- tankönyv. 

2. Augustus önéletrajzának részlete- tankönyv. 

3. Augustus egyeduralma- a principátus (színes ábra)- tankönyv. 
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2.) melléklet 

A táblakép a) 

Octavianus hatalomra jutása 

 Kr.e. 43 – második triumvirátus 

- Marcus Antonius  Kelet 

- Octavianus  Nyugat 

- Lepidus Afrika 

 

Kr. e. 42., Philippi 

 Antonius ►◄ Octavianus 

Kleopátra 

 

Kr. e. 31., Actium 

A táblakép b) 

Augustus önéletrajza 

Kr. u. 14-ben bekövetkezett halála előtt keletkezett. 

Mauzóleuma mellett helyezték el. 

A politikai propaganda mesterműve. 

Figyelemre méltó, ahogy és amit ír, de az is, amit elhallgat.  

 

 

3.) melléklet 

 

Augustus önéletrajza- feladatok a forráselemzéshez 

 

         dátum:                                              név:                                                                 osztály: 

 

Kiegészítő források 

„Augustus ellenfelei azt ismételték, hogy… az állam válságos helyzetét csak ürügyül használta fel: 

egyébként a kiszolgált katonákat uralomvágyból mozgósított bőkezű osztogatásaival…A consulságot a 

szenátus akarata ellenére kicsikarta, és az Antonius ellen kapott haderőt az állam ellen fordította… 

Cassius és Brutus pusztulását még lehet indokolni azzal, hogy atyjának ellenségei voltak, bár úgy való, 
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hogy a személyes ellenségeskedés engedjen a közérdeknek; de…Lepidust a barátság tettetésével 

tévesztette meg, végül Antonius…halállal fizetett az álnok rokonságért [Octavianus nővére, Octavia egy 

ideig Antonius felesége volt]. Ezek után béke köszöntött be kétségtelenül, de véres béke…” 

/ Tacitus: Annales, I. 10. / 

Augustus önéletrajzának 34. pontja, kiegészítve 

34. Hatodik és hetedik consulságom idején, miután a polgárháborúnak véget vetettem, a legfőbb 

hatalom közös egyetértéssel rám ruházott birtokában az állam ügyeinek intézését… a senatus és a római 

nép kezébe tettem le. Ezért az érdememért senatusi határozat alapján Augustusnak neveztek. Ezután 

tekintély dolgában mindenkit felülmúltam, hatalmam viszont semmivel sem volt több, mint hivatalbeli 

társaimnak.  

/ Augustus önéletírása / 

1. Mely kortársait nevezi meg önéletrajzában Augustus név szerint? Szerinted, ez miért lehet így! 

(elemenként 1 pont, összesen 2 pont )        

              

2. Hasonlítsd össze, hogyan került hatalomra Augustus önmaga és Tacitus szerint? (elemenként 1 

pont, összesen 2 pont) 

             

             

             

                                                                                                                     

3. Mi Augustus uralmi rendszerének neve és lényege? Az önéletrajz melyik pontja utal erre? 

(elemenként 1 pont, összesen 4 pont: a principátus megnevezése 1 pont, megfogalmazása 1 pont, idézet 

2 pont.) 

             

             

             

                                                                                                                     

4. Sorolj fel legalább öt, Augustus által viselt tisztséget!  (elemenként 1 pont, összesen 5 pont) 

             

                                                                                                                                                                                  

5. Mely tisztséget utasította vissza és szerinted miért? (elemenként 1 pont, összesen 2 pont) 

             

                                                                                                                                                                                 

6. Írd le az önéletrajz azon részletének számát, amely az Augustus által megteremtett békére utal! (1 

pont) 

                                                                                               

7. Gyűjts ki a forrásból római szokásokat, hiedelmeket! (elemenként 1 pont, legalább 2 elemet kell 

kigyűjteni!) 
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8. Foglald össze, hogy az önéletrajz hogyan viszonyul a történelmi tényekhez! (6 pont) 

             

             

             

             

             

        

 

  



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. 
és Pedagógus II. fokozatba lépéshez 

Történelem 

 

Az emberi erőforrások minisztere által … …-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017.évi minősítési eljárásoktól 
hatályos változata 

41 

7. AZ ÉRTÉKELÉS DOKUMENTUMAI 

A téma feldolgozása során a tanulóknak számos lehetőségük volt a megmérettetésre. Sokan vállaltak 

prezentációt, kiselőadást (5 fő). Ehhez ppt-k készítése alapkövetelmény volt. Mivel a tanév során már 

megtanulták a jó ppt elkészítésének alapelveit és módszereit, ezzel nem volt különösebb probléma. (Az 

első félévben közösen értékeltük a bemutatókat. Ennek során a diákokban rögzültek a módszerek.)  

Az Augustus személyisége, jelentősége órán a tanulók feladatlap segítségével ellenőrizték 

forrásfeldolgozási képességeiket [1.) melléklet]. A feladatlapra érdemjegyet kaptak.  

A házi feladatnak adott ábraértelmezési problémáját a szúrópróbaszerűen beszedett füzetek (8 fő) 

alapján értékeltük. A diákok érdemjegyet kaptak: egy kettes, három hármas, három négyes és egy ötös 

jegy született. Ez a típusú feladat (transzformáció) még mindig nehézséget okoz számos tanulónak, 

hiszen az absztrakt gondolkodás magas fokát feltételezi. A feladatot a tanórák során és a felméréseken 

egyaránt sokat kell még gyakorolni.  

A térképelemzési feladatokra pontokat lehetett kapni (öt órai pont után egy ötös érdemjegy jár).  

A diákok többsége kedvelte az úgynevezett kreatív feladatokat, ebben a témakörben például: levél 

írása Róma gazdaságáról és gazdagságáról egy külföldi ismerősnek. Ezek megoldásában is többen 

jeleskedtek (a tanulók kb. 50 %-a ötöst, kb. 30 %-a négyest kapott, hármasnál rosszabb jegy nem volt).  

A pontok (százalékok) érdemjegyekre történő átváltásához a középszintű történelem érettségi során 

használt gyakorlatot követtük, azzal a különbséggel, hogy az ötös érdemjegy eléréséhez szükséges 

felső 20 %-ot 10 %-ra csökkentettük, a kettes eléréséhez szükséges alsót pedig 5%-kal (30 %-ra) 

növeltük. Ez azzal indokolható, hogy a csoport viszonylag jó képességű, a feladatok között gyakori a 

kooperatív munka, s ennek az eredményei is jobbak, és tapasztalatunk szerint ez a metódus jobban 

ösztönöz a munkára. 
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1.) melléklet: Augustus önéletrajza- a feladatlap megoldása 

1. Mely kortársait nevezi meg önéletrajzában Augustus név szerint? Szerinted ez miért lehet így! 

(elemenként 1pont, összesen 2 pont) 

Senkit nem nevez meg, hogy a nevek ne emlékeztessenek sem az egyeduralom ellen fellépőkre, sem 

a félreállított-legyőzött (de népszerű) egykori politikai szövetségeseire. (Minden hasonló értelmű 

válasz elfogadható.) 

2. Hasonlítsd össze, hogyan került hatalomra Augustus önmaga és Tacitus szerint? (Elemenként 1 pont, 

összesen 2 pont) 

Önmaga szerint a nép és a szenátus megbízásából cselekedve véget vetett a polgárháborúnak, 

majd a hatalmat visszaadta nekik. Tacitus szerint a válságot kihasználva, a hadsereget a saját 

érdekében, ígérgetésekkel maga mellé állítva szerezte meg a hatalmat, mind a szenátust, mind a 

korábbi szövetségeseit háttérbe szorítva, legyőzve. (Minden hasonló értelmű válasz elfogadható.) 

3. Mi Augustus uralmi rendszerének neve és lényege? Az önéletrajz melyik pontja utal erre? 

(Elemenként 1 pont, összesen 4 pont: a principátus megnevezése 1 pont, megfogalmazása 1 pont, 

idézet 2 pont.) 

Principátus: egyeduralom a köztársasági formák látszólagos megtartásával. Idézet: „Ezután 

tekintély dolgában mindenkit felülmúltam, hatalmam viszont semmivel sem volt több, mint hivatalbeli 

társaimnak.” (Minden hasonló értelmű válasz elfogadható.) 

4. Sorolj fel legalább öt, Augustus által viselt tisztséget!  (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont) 

Pl. consul, néptribunus, imperator, pontifexmaximus, censor. (Minden hasonló értelmű válasz 

elfogadható.) 

5. Mely tisztséget utasította vissza és szerinted miért? (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont) 

Az örökös consuli és a diktátori címet, mert ez összekapcsolható lett volna a nyílt egyeduralommal 

(tanult Caesar példájából). (Minden hasonló értelmű válasz elfogadható.) 

6. Írd le az önéletrajz azon részletének számát, amely az Augustus által megteremtett békére utal! (1 

pont) 

7. Gyűjts ki a forrásból római szokásokat, hiedelmeket! (Elemenként 1 pont, legalább 2 elemet kell 

kigyűjteni!) 

„Kétszer vonultam be ovációval, háromszor ünnepélyes diadalmenetben”… „augur [madárjós] és 

egyéb papi testületek tagja is voltam”... „IanusQirinus kapuját, amelyet őseink akarata szerint csak 

akkor lehetett zárva tartani, amikor a római nép hatalma alá eső területeken, szárazon és vízen, 

mindenütt győzelmek árán kivívott béke uralkodik”(Minden hasonló értelmű válasz elfogadható.) 

8. Foglald össze, hogy az önéletrajz hogyan viszonyul a történelmi tényekhez! (6 pont) 

Azt már Caesar is felismerte, hogy egy ekkora birodalmat nem lehet évente cserélődő 

tisztviselőkkel kormányozni. Augustus tanult Caesar tragédiájából és a köztársaság látszatát 

fenntartva építette ki az egyeduralmat. Augustus a lehető legjobb színben igyekszik feltüntetni 

önmagát és tetteit, mindig arra hivatkozik, ő csupán a válságba került államot próbálta 

megmenteni. Cselekedetei megindoklásakor hivatkozik a római népre és a szenátusra, de 
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valójában az egyeduralom kiépítésére használja fel hatalmát. (Minden hasonló értelmű válasz 

elfogadható.) 

 

2.) melléklet: Reflexiók a feladatlap értékeléséhez 

 

A tanév során ez volt a harmadik lehetőség, hogy összefüggő, nagy terjedelmű történelmi 

dokumentumot elemezhessenek a tanulók (Hamurappi törvényei, Thuküdidész: Periklész beszéde). Ez 

egyrészt a közép-és emelt szintű érettségire való felkészítést szolgálta, másrészt a forrás szövege 

alkalmas volt arra, hogy az egyszerűbb feladatoktól az összetettebbek felé lehessen haladni (pl. Augustus 

tisztségeinek kigyűjtése, összehasonlító elemzés, önálló vélemény megfogalmazása), illetve a tanulók a 

válaszokat összehasonlítva megállapíthatták, hogy a hangsúly a lényegi elemek kiemelésén van, ami 

után a válasz már többféleképpen is megfogalmazható (ami az érettségin is elfogadott). A sikeres 

elemzés előfeltétele volt a rendszeres forráselemzés, a tématerv esetében pedig az ókori Rómával 

kapcsolatos korábbi ismeretek alapos elsajátítása is (pl. tisztségek a köztársaság időszakában, a római 

vallás, Caesar és az egyeduralom, a principátus fogalma, Pax Romana), azaz a tantárgyon belüli 

koncentráció.  

A feladatok közül a 2., 3., 4., 6.és 7.megoldása jelentette a kevesebb gondot. Az 1. és 5. feladatnál a 

feladat első része volt a könnyebben megoldható, a második részt (indoklás) a csoport egy része tanári 

irányítással (közös megbeszélés) oldotta meg, de itt azután is kiütköztek fogalmazásbeli hiányosságok. 

A 8. feladatnál a megoldások nagy része 1-2 mondatból állt (Augustus jelleme), a kiépített uralmi 

rendszer általános értékelése, a szavak és tettek ellentmondásossága, ezek összefüggő megfogalmazása, 

azaz a következtetések levonása önállóan a csoport nagy részénél nem ment. Ez összecseng az eddigi 

tanári tapasztalatainkkal: a legnagyobb gondot a következtetések levonása a forrásokból, illetve az 

egyéni meglátások megfogalmazása jelenti, tehát elengedhetetlen ezek gyakorlása. A pontok átváltása 

érdemjegyekre az alábbi táblázat segítségével történt: 

pont százalék (kb.) érdemjegy 

22-23 91-100 5 

18-21 71-90 4 

13-17 51-70 3 

9-12 31-50 2 

0-8 0-30 1 

 

A téma feldolgozása során a tanórán a történelmi személyiségek jellemző vonásainak kiemelését 

szolgáló ötletroham nyerte el a legnagyobb tetszést (a tanári irányítás ilyenkor elkerülhetetlen a 

szélsőséges és egysíkú megoldásokat kritizálandó). A legjobb ötletek megfogalmazói pontot kaptak (öt 

órai pont után egy ötös érdemjegy jár).  

A téma más óráihoz több ppt készült. Ezek képanyaga és a tanulói kiselőadások tartalmilag 

hasonlóságot mutattak: az összegyűjtött sok és változatos információ (alapja inkább az internetes, mint 
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a könyvtári munka) rendszerezése (pl. az ismétlődések elkerülése) hagyott kívánnivalót maga után (a 

képanyag egy része már nem ad igazán újat, illetve a kiselőadásokban is megjelentek néha ismétlődő 

információk). A verbális kommunikáción (a látottak kommentálása, illetve a szöveg értelmezése) mindig 

van javítanivaló. A téma során bemutatott prezentációkat, kiselőadásokat az osztály tanulói és a tanár 

röviden értékelték. A kiválók ötös, a jók négyes érdemjegyet kaptak. 
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8. REFLEXIÓ - A TEMATIKUS TERVHEZ 

Mivel a tanulók a korábbi időkhöz képest sokkal önállóbbak, lényegesen nagyobb lehetőségekkel 

rendelkeznek, hogy ismereteiket bővítsék, szükséges a hagyományos iskolai keretek jó értelemben vett 

„lazítása”. Érdemes felhívni a figyelmüket, hogy a sokoldalú információszerzés lehetősége az iskolai 

tananyag elsajátítása terén is adott. Ehhez viszont meg kell szüntetni a hagyományos munkaformákat. 

A tematikus egység feldolgozása során a tanterem csoportmunkához volt berendezve (zömmel 

csoportmunkában dolgoznak a diákok), a feladatok egy része önálló kutatást feltételezett (az internet, a 

könyvtár felhasználásával), néhány esetben kreatív feladatot kellett megoldaniuk (újság, levél). 

A tanulók a hagyományostól eltérő formában, csoport és páros munkában, a körülményekhez képest 

a lehető legkomplexebb módon (térkép, szöveg, ábra és képelemzés, római újság készítése, kiselőadások 

önálló kutatás alapján) dolgoztak fel egy témát. A középpontban nem a tanár és a megtanítandó tananyag 

állt, hanem az aktív, számos munkaformát kipróbáló tanulók. Nemcsak a tényszerű ismeretek kerültek 

a középpontba, hanem az ismeretszerzés folyamata és a kivitelezés. A verbalitással egyenrangú volt a 

pontos megfigyelés és kivitelezés, a kreativitás. A tématerv megvalósítása tanártól és diáktól egyaránt 

megkövetelte a folyamattervezést. A tanár irányító szerepe az együttműködés mozzanataiban valósult 

meg: közös tervezés, cselekvés, értékelés (utóbbi esetben a projektmunkákat külön, differenciáltan is 

értékeltük). 

A diák–diák és diák-tanár viszony az új körülmények között pozitív irányba mozdult el. A tanulók 

nagy részében kialakult a munka során a személyes érintettségből adódó motiváltság, látszott, hogy 

egyes feladatokat kimondottan élveztek (pl. politikusok személyiségének jellemző vonásai portréik 

alapján, vagy levél írása Róma gazdaságáról és gazdagságáról egy külföldi ismerősnek). Növekedett az 

önbizalmuk, fejlődött a cselekvő- és szervezőképességük és az önálló ismeretszerzés képessége: a 

csoportok hatékonyan, normális munkazajjal működtek és összességében megfelelő szinten tudták 

feldolgozni a kapott feladatokat. Mindez remélhetőleg adott olyan sikerélményt, ami hosszabb távon is 

nagyobb aktivitásra serkenti majd a tanulókat. Megfigyelhető volt a csoportok mintegy felében, hogy az 

együttműködést kívánó feladatban egy- egy tanuló versenyszituációt próbált teremteni („egyedül 

dolgozom”, „én oldottam meg előbb”). A további hasonló feladatok tervezésekor tehát kezdettől fogva 

tudatosítani kell a tanulókban, hogy a csoport tagjai nincsenek versenyhelyzetben, a hangsúlyt az 

együttműködésre kell helyezni. Amíg mindenki számára nem válik nyilvánvalóvá a csoportmunka 

előnye, addig a heterogén csoportokon belüli feladatmegosztást a tanárnak aktívabban kell ellenőriznie 

(mindenkinek megvan-e a feladata és az a képességeinek megfelelő-e), ezzel segítve, hogy a gyengébb 

képességű, zárkózott egyéniségű tanulók is a csoport egyenrangú tagjai legyenek és a kezdeti 

sikerélmény megfelelő motivációt adjon. Ügyelni kell arra, hogy a tervezettség és a kreativitás 

egyensúlya meglegyen (pl. ppt-k-római utak, vízvezetékek, az ókori Róma emlékei-, életképek 

készítésekor a történelmi tények ne szoruljanak a látvány mögé, vagy túlzott adathalmazzal ne tegyük 

szárazzá a projektmunkát). 
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9. REFLEXIÓ - AZ ÓRATERVHEZ 

A tananyag alkalmas a különféle munkamódszerek kipróbálására (egyéni munka, páros-és 

csoportmunka), ezáltal fejleszthető a tanulói önállóság, a kreativitás, a kezdeményezőképesség. Fontos 

továbbá, hogy a tanulók érezzék, a történelem egy folyamat, ahol az előzmények- események-

következmények szervesen kapcsolódnak egymáshoz, illetve hogy a tanulók jelentős történelmi 

személyiségek tevékenységét több nézőpontból tudják vizsgálni és értékelni. A tanár számára megvan 

a lehetőség a változatos motiválásra, továbbá azon tanulói készségek-képességek fejlesztésére, melyek 

nélkülözhetetlenek bármely történelem tananyag elsajátításához és a sikeres érettségihez (pl. 

kronológiai és topográfiai készségfejlesztés, forráselemzés, szövegértés és ábraértelmezés, 

kommunikáció, vázlatkészítés, jegyzetelés). A sikeres megoldások alapja a feladatok és kérdések 

egyértelmű megfogalmazása, ami egyaránt segíti a tanulói és a tanári munkát (pl. nem mindegy, mennyi 

idő megy el egyes feladatokkal). Ha a feladatok inspirálóak, az önálló véleményalkotás is könnyebb. A 

moderált tanári irányítás ilyenkor elkerülhetetlen a vélemények értékelése-szelektálása terén és az 

időbeli korlátok betartatásához. Hasonló a helyzet a forráselemzésnél az ok-okozati viszonyok 

elemzésekor. Folytatni kell az ábraelemzési feladatok gyakorlását Végeztünk ilyen feladatokat a 

gyerekekkel az előző fejezetek (Ókori Kelet, Az ókori Hellász) feldolgozása során. Kialakultak elemzési 

sémák (pl. balról jobbra, alulról felfelé, színek, különböző nyilak jelentése), az elemzés ennek ellenére 

nehéz feladatnak bizonyult.  Ezt házi feladat formájában fogjuk kérni. (A tankönyvi ábra rögzíti 

Augustus és a szenátus viszonyát, a színek jelzik Augustus tisztségeit és azt, hogyan oszlik meg a 

hatalom Augustus és a szenátus között, kinek a kezébe került a hadsereg irányítása.) 

A tankönyv forrásanyaga (írott és képi források Augustusról, ábra a principátus kormányzati 

rendszeréről) nagyban segítette a feladatok gyors és egyértelmű kiosztását, ez pedig csak egy rövid 

vázlat leírását igényelte. Mindez lehetővé tette, hogy az óra további részében elegendő idő jusson a 

feladatokra. Az Augustus személyiségéhez kapcsolódó feltevések (ötletroham) mozgósították a 

tanulókat, a lényeget gyorsan sikerült megfogalmazni: a korabeli portrék ideális ábrázolásra törekedtek. 

Ennek okaira is gyors, pontos megállapítások hangzottak el.  


