
Hon- és 
népismeret 

A NEMZETI ALAPTANTERV ELŐÍRÁSAI 

ÉS ÚJ KERETTANTERVI KÖVETELMÉNYEK 



Változások a Nat-ban

A Történelem és állampolgári ismeretek tanítási területen belül  

kötelező tantárgyaként jelenik meg. 

6. évfolyamon

Tartalmazza a  tantárgyra vonatkozó általános alapelveket, 

célkitűzéseket, a kompetenciákhoz és a többi tanulási területhez, 

tantárgyhoz való kapcsolódást. 

Bemutatja a tantárgy tanításának specifikus jellemzőit, a fejlesztési 

területeket, a tananyag főbb témaköreit és a tanulási eredményeket.



A hon- és népismeret tanterv 
célja 

• a néprajzi ismeretek segítségével 
a szülőföldhöz kötődés megerősítése

• a nemzeti identitás megalapozása



Alapelvek 
a hon- és népismeret tantervben

Biztosítson minél több lehetőséget: 
• a tapasztalati úton történő tanulásra 
• az ismeretek élménypedagógiai módszerekkel történő elsajátítására

Biztosítson elegendő időt:
• a népi kultúra elemeinek összehasonlítására a jelenkor mindennapi 

életének gyakorlatával
• a változások felfedezésére, az ok-okozati összefüggések feltárására
• a természettel való harmonikus együttélésen alapuló hagyományos 

gazdálkodó életmód szemléletének megismerésére



Nyújtson segítséget:

• a hagyományos férfi és női szerepekre való felkészüléshez
• a klasszikus családmodell alapjainak elsajátításához
• a közösségi életforma működésének,  az egymásnak nyújtott 

kölcsönös segítség megvalósítható formáinak bemutatásához
• a jelenkori társadalom felépítésének, működésének megértéséhez 

a hagyományos népélet társadalmi jelenségeinek személyes 
megközelítésével

Adjon indíttatást: 
• a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület 

hagyományainak és történelmi emlékeinek felfedezésére



Kerettantervi változások

Az új kerettantervben a bevezetőben témaajánlások is
szerepelnek egy-egy témakör komplex megismerésére,
élményszerű feldolgozására.

A választható tematikus hetek vagy projektnapok lehetővé
teszik az ismeretek többféle kontextusban történő vizsgálatát.



A szűkebb szabályozás lényegesen nagyobb szabadságot
biztosít a pedagógusoknak.

Az új kerettanterv 34 órát határoz meg az ismeretanyag
feldolgozására.

Hon- és népismeret kerettantervi útmutató:
https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/utmutato-a-hon-es-nepismeret-tantargy-tanitasahoz.pdf

Kerettantervi változások

https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2020/10/utmutato-a-hon-es-nepismeret-tantargy-tanitasahoz.pdf




A tankönyv fejezetnyitó oldalai hangulatukban is jól tükrözik 

az egyes tananyagtartalmakat.

Az új kerettantervhez új tankönyv is készült



Módszertani újdonságok

Szülőföld napló, ami a tankönyv mellékleteként egész tanévben támogatja, erősíti 

a tanulók önálló ismeretszerzésben való jártasságát, az összehasonlító, elemző 
képességüket a tanult ismeretek és az önállóan gyűjtött ismeretek segítségével.

A tankönyvben található digitális adatbázisok használatára ösztönző feladatok.

Az ismeretanyagból választott részek kooperatív csoportmunkában történő 
feldolgozása, az osztályon belüli horizontális tanulás megvalósítását segítik elő.

A témanapok megvalósítására ösztönző feladatok. 

Szempontok az önálló tanuláshoz.

A tudás elsajátításában kiemelt szerepet kapnak: az anyanyelvi kommunikáció; a 
digitális kompetencia; a hatékony, önálló tanulás; valamint a szociális és 
állampolgári kulcskompetenciák.





Új ismeretek
A városi élet érdekességei



• Természeti és épített örökségünk

• Közösségi hagyományok és nemzeti értékek

• A magyar tudomány és kultúra eredményei és alkotói a nagyvilágban

• A magyar művészek és sportolók világhírű eredményei



Köszönöm 
a megtisztelő figyelmet!


