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A KELETKEZÉS 
• Az Oktatás 2030 kutatócsoport  

Kiindulópont: a 2012-es NAT és kerettanterv és tapasztalatai, előzetes 
vélemények, tapasztalatok, külföldi példák, a történelemdidaktika 
eredményei, a NAT2020 általános alapelveinek és struktúrájának a 
figyelembe vétele 

• Az első változat publikálása 2018 augusztus 

• Szakmai észrevételek 2018 ősz 
 több mint 150 vélemény szakmai szervezetktől, tudományos testületektől, 
 egyházaktól, pártoktól, szakértőktől, pedagógusoktól és érdeklődőktől 

• A vélemények alapján átdolgozott változat elkészítése 

• A minisztériumi szakértői bizottság általi módosítások 
 alapvetően nem változtatott a koncepción 
 



A PROBLÉMÁK 

    Túlzsúfolt a tananyag 

 

 

 

 

A sok ismeret jellegű követelmény nem jelent sok 
elsajátított ismeretet, ugyanakkor elveszi a tanulók kedvét, 

motivációját 

 

Nem jut elég idő 

feladatmegoldásra, 

kompetencia 

fejlesztésre 
  

Nincs vagy nagyon 

kevés az idő a 

tanári szabadság 

érvényesülésére 

Nem jut elég idő a 

modern 20-21. 

századi történelem 

tárgyalására 



A PROBLÉMÁK 

 

• A magyar és egyetemes történelem viszonya és aránya 

• A tananyagelrendezés problémái (tematika / kronológia) 

• A totalitás és kontinuitás hagyománya 

• Új témák és megközelítések igénye 

 

 



A NÉGYOSZTÁLYOS KERETTANTERV FILOZÓFIÁJA 
 

• két, egymásra épülő ciklus (5–8. + 9–12.) 

 

 

• nem automatikusan ismétlődik! 

• 9–12. évfolyam: elvontabb témák 

 

 



A KERETTANTERV SZERKEZETE 
 
• általános bevezető – alapvetés, kompetenciák 
• 9–12. évfolyam bevezető 

• sajátosságok; tartalmi és értelmező kulcsfogalmak 

• tanulási eredmények 
 
 

• 9–10. + 11–12. évfolyampár bevezető 
• témák és módszerek 

• részletes követelmények 
• témakör > téma > altéma 
• lexika 
• fejlesztési feladatok, javasolt tevékenységek  



TANTERV SZERKEZETE – PÉLDA 
 

 
 
 
 
 
 
 

• fejlesztési feladat (pl.): Az athéni demokrácia 
összehasonlítása modern demokráciákkal. 

Témakör: Civilizáció és államszervezet az ókorban 
 

Téma Altémák (szűkítenek, nem bővítenek!!!) 

 
Az athéni 

demokrácia 

Arisztokratikus köztársaság és 
demokrácia 

Kleiszthenész és Periklész 

Az athéni államszervezet és működése 



KORSZAKHATÁROK 
 

 
 
 
 
 
 
 

korszakhatárok nem módosultak,  
de a tananyag ritkult 

egyetemes magyar 

9. 1492 1490 

10. ~1848 1849 

11. ~1970 1956 

12. napjainkig napjainkig 



TANANYAGCSÖKKENTÉS ELVEI 1 
 

• kulturális kód (5–8.) – civilizációs alap (9–12.) 
   „szétdelegálás” 

 
 
 

• egyetemes jelenségek – magyar példák 
 
 
 

 



TANANYAGCSÖKKENTÉS ELVEI 2 
 

• egyetemes – korszakos folyamatok, szigetszerű 
 
 
 
 

• magyar – konkrét események, kontinuitás 
 
 
 
 

• Kimaradó témák (pl. őskor; állampolgári ism.) 



TANANYAGCSÖKKENTÉS – TÉMÁK 
 

NAT 2012  KET 2012  OFI tankönyv 

62 téma  148 téma  184 lecke 

 

NAT 2020  KET 2020  Tankönyv 2020 

88 téma  88 téma  88 (?) lecke 

évfolyamonként 20/30 lecke 



TANANYAGCSÖKKENTÉS – PÉLDA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 NAT 2012 KET 2012 tankönyv 2020 NAT = KET= 

tankönyv 

1. A XIX. század 
uralkodó eszméi 

2. Az ipari 
forradalom, 
nemzetállamok, 
USA 

3. A keleti kérdés 
4. Tudomány és 

technika  
5. A 

gyarmatosítás, 
Kína, Japán 

1. Az ipari forradalom  

2. A XIX. század 

eszméi 

3. 1848 

4. Nemzetállami 

törekvések 

5. Az USA 

polgárháborúja 

6. Társadalom és 

gazdaság 

7. Az iparosodás új 

szakasza 

8. A munkás-

mozgalom 

9. A polgári állam  

10. A gyarmatosítás 

1. Szent Szövetség 
2. Az ipari forradalom  
3. A XIX. század eszméi 
4. 1848 
5. Európán kívül 
6. Olasz egység 
7. Német egység 
8. Az USA 

polgárháborúja 
9. Társadalom és 

gazdaság 
10. Az iparosodás új 

szakasza 
11. Életmód 
12. A munkásmozgalom 
13. A polgári állam 
14. A gyarmatosítás 
15. Szövetségi 

rendszerek 

1. Liberalizmus, 

nacionalizmus, 

konzervativizmus  

2. Az ipari 

forradalom 

hullámai 

3. Szocializmus és 

munkásmozgalom 

4. A polgári 

nemzetállam 

5. Az első 

világháború 

előzményei 



TANANYAGCSÖKKENTÉS – LEXIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évfolyam Tanterv 

 

9. 
2012 129 57 42 47 

2020 135 49 33 55 

10. 
2012 80 59 34 29 

2020 78 53 33 33 

11. 
2012 135 59 56 50 

2020 114 50 50 46 

12. 
2012 132 49 54 41 

2020 76 33 29 15 

Σ  
2012 476 224 186 167 

2020 403 185 145 149 



TARTALMI ELVEK 
 

• új megközelítések, eredmények alkalmazása 

• pl. szocialista és nemzeti törekvések… 

• reális, pozitív magyar történelemkép 

• egyetemes jelenség – magyar példa 

• kiegyensúlyozott 20.századi narratíva + változó 
magyar történeti megközelítések 

• pl. 1945 – Európa felosztása 

• egységes magyar nemzeti történelem 

• külhoni magyarok – fokozott figyelem 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KITEKINTÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI 

TEMATIKÁRA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ÉVFOLYAM 

Életmód = helyszínek 

Portrék 

Tematikus leckék 

Bevezető Körülöttem   Címer 

Ókor Egyiptom   Athén   Róma   Csaták   Hunok 

Vallás Zsidó   Keresztény 

Középkor Visegrád   Pannonhalma  Buda   
Keresztesek 

Árpád-kor Őstörténet   Árpád   István   Királyok 
Szentek   Csaták   Jelvények 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ÉVFOLYAM 

Kronologikus leckék 

Vegyesháziak Anjouk   Hunyadi   Mátyás 

Kora újkor Felfedezések   Kapitalizmus   
Reformáció   Felvilágosodás 

Magyar kora 
újkor 

Végváriak   Bocskai/Bethlen/Zrínyi   
Rákóczi   Mária Terézia 

Életmód Debrecen   Temesvár 

Forradalmak Ipari forradalom   Francia forradalom 

Polgárosodás Reformkor   Forradalom   
Szabadságharc   Kiegyezés 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ÉVFOLYAM 

Modern kor Gyarmatosítás   Eszmék 

Dualizmus Modernizáció   Millennium 

I. világháború Világháború   1918-19   Trianon 

Diktatúrák Szovjetunió   Németország 

Horthy-kor Politika   Gazdaság 

II. világháború Világháború   Magyarország   
Borzalmak   Holokauszt 

Kétpólusú világ Hidegháború   Nyugat 

Rákosi-kor Átmenet   Rákosi   Deportálások 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ÉVFOLYAM 

Hosszmetszetek 

Magyar 
jelenkor 

1956   Kádár-kor   Életmód   
Rendszerváltoztatás   Mai Magyarország 

Kárpát-
medence 

Határon túli magyarok   Nemzetiségek 

Népesedés Agrártársadalmak   Ipari társadalmak 

Demokrácia Athén/UK/USA   Magyarország 

Régiók EU   Közép-Európa   USA   India   Kína   
Közel-Kelet 

Mérleg Lábnyomaink   Megmaradás 



9. ÉVFOLYAM 
 

• ókor (nincs őskor, egy lecke ókori-kelet) 
• civilizáció és államszervezet 
• vallások; hódító birodalmak (hun, arab) 
 
  

• egyetemes középkor 
• (társadalmi) rendenként – magyar példák! 
 
 

• magyar középkor – klasszikus elrendezés 



10. ÉVFOLYAM / 1 
 

• egyetemes kora újkor 
• tematikus, magyar példák (pl. reformáció) 

 
 

• magyar koraújkor – klasszikus elrendezés 
• egyetemes folyamatok nem duplikálódnak! 

• felvilágosodás kora – tematikus 
 

 
• Magyarország a 18. században – klasszikus 



10. ÉVFOLYAM / 2 
 

• új eszmék és az iparosodás kora 
 

 
• a reformkor – tematikus elrendezés! 

• politikai élet színterei; fő kérdések 
 
 

• forradalom és szabadságharc – klasszikus 
 
 



11. ÉVFOLYAM (30 TÉMA) 
 

• a struktúra hagyományosabbá válik  
• egyetemes történelemben is kontinuitás 
• kronológia és eseménytörténet erősebb 

• új elrendezések 
• polgári nemzetállam megteremtése (USA, Ném.o., Japán) 

• imperializmus, tömbök – az I. vh. előtt 
• szocialista és nemzeti törekvések (1917-21) 
• Magyarország 1944–1945  

• új téma 
• Magyarország az I. világháborúban 

• hidegháború kezdete is 11. évfolyam! 



12. ÉVFOLYAM 
 

• változó magyar történeti megközelítések 

• pl. 1956 – „a nemzet forradalma” 

• pl. erőszakos téeszesítés (Kádár-kor) 

• jelenig tartó témák 

• nemzetiségi tematikus blokk 

• társadalmi – gazdasági ismeretek kikerültek 

• év végén 22 óra ismétlés 



HATOSZTÁLYOS KERETTANTERV – ELVEK 
 

• tehetséggondozás 

• gazdagítás – gyorsítás - differenciálás 

• a korábbi lineáris egyciklusú modell hibái 

 ó-, középkor  20. század 

 

 

 

• cél: hibák kiküszöbölése + tehetséggondozás 
 1 + 5 éves bontás 



HATOSZTÁLYOS KERETTANTERV SAJÁTOSSÁGAI 
 

• témakörök, témák megegyeznek a NAT-tal 

• lexika megegyezik a négyosztályos KET-tel 

• nincs diszkrepancia 

• 7. évfolyam – gyorsítás 

• 20. század tömör megtanítása 

 

• 5 éves ciklus – elmélyültebb tanulás 

• arányos elosztás 

• kimaradó témák (8. évfolyam) beintegrálva 



MÉLYSÉGELVŰ TÉMÁK 
 

• bármely kerettantervi téma kijelölhető 

• évente 2 

• óraszáma: 

   téma alap óraszáma 

          + 

         kijelölt többlet óraszám 

• pl. Magyarország az 1. világháborúban: 4 + 4 



MÉLYSÉGELVŰ TÉMÁK – PÉLDA 
 

• Magyarország az 1. világháborúban (8 óra) 

• 1-2. óra: új anyagot feldolgozó óra – 
Magyarország első világháborús részvétele 

• 3. óra: projektfeladat megbeszélése 

• 4. óra: tematikusan válogatott naplórészletek 
és irodalmi művek csoportos feldolgozása 

• 5. óra: kiselőadások (pl. magyar hősök) 

• 6-7. óra: játékfilm(részletek) elemzése 

• 8. óra: legjobban sikerült projektek    



HELYI TANTERV 
 

• óraszámok (ajánlottak, 80 %-os szabály) 

• témák sorrendje, csoportosítása 

• mélységelvű témák 

• helyi témák 

• évfolyamhatárok vs. 
tankönyv! 

• tananyagcsökkentés célja a 
munkáltatás! 

• emelt szintű követelmény 



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET! 

 
 
 
 
 
  kérdés esetén: 
nanay@tortenelemoktatok.hu 


