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TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

 

 

A Történelem és állampolgári ismeretek (és részben a Természettudomány és földrajz) 

műveltségterület tartalmait a szakképző iskolákban egyetlen tantárgy, a komplex történelem és 

állampolgári ismeretek közvetíti. Ez a történelem, az állampolgári ismeretek, az etika és a hon- 

és népismeret területeinek tartalmait különböző arányban tartalmazza.  

A történelem és állampolgári ismeretek tantárgy főbb feladatai a Nat-ból következően 

fogalmazhatóak meg: 

— a történelmi múlt megismerése járuljon hozzá a jelen összefüggései, az összetett 

társadalmi folyamatok megértéséhez; 

— segítse elő szűkebb és tágabb közösségekhez tartozásuk személyes megélését, 

felelősségtudatos magatartásukat; 

— az események feltárása, bemutatása és értelmezése révén fejlessze a tanulók 

készségeit, kompetenciáit, melynek révén sikeres felnőtté válhatnak; 

— támogassa a felnőtté váló szakképző iskolai tanulók tudatos közéleti részvételét, az 

aktív állampolgárrá válásukat, erősítse a demokrácia értékeit gondolkodásukban; 

— tegye lehetővé a magyar kultúra értékeinek és más kultúrák értékeinek 

megismerését, az általuk közvetített értékek felismerését és befogadását, különös 

tekintettel a Kárpát-medencében együtt élő népekre, vallásokra; 

— a történelmi események tanulmányozása tegye képessé a szakképző iskolai 

tanulókat a jelenben való eligazodásban, és segítse a jövőre való felkészülésüket;  

— a szakképző iskolai tanulók életkorához és érdeklődéséhez igazodva a történelmi 

megismerés során kapjanak képet a múltról, és különösen a közelmúlt világáról, a 

jelent alakító tényezőiről; 

— személyes élményt alakítson ki a tanulókban a történelmi szituációkkal 

kapcsolatban, lehetőséget biztosítson a történelemből fakadó tanulságok levonására; 

—  a történelem problémaközpontú megközelítése biztosítsa az önismereti, a társas 

kapcsolati kultúra fejlesztését és a pozitív énkép kialakítását a tanulókban; 

— a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb feladata, hogy 

reflektáljon a diákok társadalmi tapasztalataira.  

 

A tantárgy tanításának céljai a szakképző iskolai közismereti tantárgyrendszerben a 

következők: 

— A differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, az adatok, tények, fogalmak, a 

történettudomány által kínált konstrukciók (sémák) rugalmas adaptálásával, illetve 

a történettudomány vizsgálati eljárásainak (történeti probléma felismerése, 

megfogalmazása, forráskritika, az interpretáció) alkalmazásával. 

— A tanulók ismerjék fel és értsék meg azt, hogyan és miért éreztek, gondolkodtak, 

cselekedtek másként az emberek a múltban, mint a jelenben élők.  

— A történelmi kulcsfogalmak, a történelmi folyamatok megértése és elsajátítása segíti 

a tanulókat a múltra vonatkozó magyarázatok, következtetések és értékelések 

megértésében, a történelmi ismeretek rendszerezésében, a múlttal és a múlt 

megismerésével kapcsolatos kérdések egyre árnyaltabb megválaszolásában, a 

különböző korok és események összehasonlításában, az összefüggések 

azonosításában, valamint az önálló következtetések és vélemények 

megfogalmazásában. 
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 — A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek ismeretkör legfőbb 

célja, hogy a különböző társadalomtudományok (szociológia, 

szociálpszichológia, politológia, jogtudomány, közgazdaság-tudomány stb.) 

nézőpontjából mutasson be jelenségeket, problémákat, és segítse a tanulókat ezek 

értelmezésében, következtetések megfogalmazásában; valamint segítse a szakképző 

iskolai tanulókat a szűkebb és tágabb környezetükben való eligazodásban, 

boldogulásban.  

— Fontos cél továbbá, hogy a személyes tapasztalatra építő készségfejlesztő 

módszerek alkalmazásával a tantárgy alapozza meg és fejlessze a diákok szociális, 

erkölcsi és jogi érzékét, és erősítse problémamegoldó gondolkodásukat.  

 

Lényeges eleme a kerettantervi programszerkezetnek a bemeneti és kimeneti mérések 

rendszere, amely által pontos képet lehet kapni a szakképző iskolába belépő tanulóknak a 

tantárgyhoz kapcsolódó kompetenciáiról és ismereteiről, illetve azok hiányáról, és ennek 

ismeretében lehet megvalósítani a szakképző iskolai közismereti kerettantervet, amely 

lehetőséget ad a tanulók különbözőségének kezelésére. 
 

A 10. évfolyamon a történelem és állampolgári ismeretek tantárgyi célja az, hogy a tanulók 

képesek legyenek 

— a magyar és az európai történelmi-politikai folyamatok megértésére; 

— annak felismerésére, hogy a magyar nemzet történelme és jövője a vele együtt élő 

nemzetiségek és etnikumok együttműködésének a feladata; 

— az egyén szerepének értékelésére és a szűkebb és tágabb közösséghez tartozás 

felelősségének elfogadására;  

— a társadalmi normák erkölcsi értékének és gyakorlati hasznának felismerésére, 

betartására; 

— értékelni a tudást, megbecsülni az iskolát, az osztályközösséget, osztálytársaikat, 

valamint kihasználni a szakképző iskola által biztosított tanulási lehetőségeket. 

— a társadalom és legfontosabb intézményeinek megismerésére, a működésük 

megértésére; 

— a különböző világképek jellemzőinek felismerésére, a világvallások azonosítására; 

— a politika világában való eligazodásra, saját értékeinek és érdekeinek megfelelő 

döntések meghozatalára; 

— a gazdaság leglényegesebb információinak megértésére, az egyén gazdasági 

lehetőségeinek felmérésére és a pénzügyekben való tájékozódásra; 

— megérteni a munkaalapú társadalom működését, célját.  

 

 

 

Fejlesztési feladatok minden tematikai egységre vonatkozóan 

Ismeretszerzés, tanulás 

A forrásokban és -feldolgozásokban található információk gyűjtése. A filmek, filmhíradók 

értelmezése.  

Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratokban és az internet valamely 

magyar nyelvű keresőprogramjában. Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, szakirodalom 

felhasználásával.  
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Mérlegelő gondolkodás 

Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású forrásrészletek összehasonlítása, 

értelmezése, feldolgozása. Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek 

összehasonlítása. A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények mérlegelő értelmezése 

tanári rávezetéssel. A média forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. Eltérő 

álláspontok felismerése megadott aktuális források és tudományos feldolgozások szövegében; 

az eltérések okainak vizsgálata. Kiemelkedő politikai, gazdasági szereplők döntéseinek 

értékelése. A jelenleg meghatározó jelentőségű, döntéshozó helyzetben lévő személyiségek 

szerepének értékelése. 

 

Kommunikáció 

A szakkifejezések helyes használata, magyarázata. Egy téma bemutatása többféle módszer és 

eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott 

kérdés kapcsán saját vélemény megfogalmazása, kifejtése. Érvelési technikák ismerete és 

alkalmazása szóban és írásban. Előadás készítése (meghatározott terjedelemben) aktuális  

témákról, segédeszközök felhasználásával. Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján 

gazdasági, társadalmi változások felismerése és bemutatása. Szemléletes diagramok és 

grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról. Táblázatkészítés 

demográfiai, gazdasági és társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jártasság a feladatlapok 

kitöltésében; tájékozottság javítási elveiben és módszereiben. 

 

Tájékozódás időben és térben 

Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Időrendi táblázat készítése. 

Az időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben és időben 

játszódó események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és térképek 

összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológiák 

használata.  
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 A szakképző intézmények heti óraterv mintájában szereplő óraszám 

Történelem és társadalomismeret tantárgyból 10. évfolyamon: heti 1 óra. 

A 10. évfolyamon a Történelem és társadalomismeret tantárgy összes óraszáma: 

36 óra. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Társadalom és intézményei múltban és jelenben – 

Intézményeink működése 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények, a 9. évfolyamon tanultak 

A tematikai 

egységhez 

kapcsolódó nevelési 

célok 

A tanuló képes a hivatalos és magánügyek megkülönböztetésére. Ismeri 

a legfontosabb országos intézmények – országgyűlés, kormány, 

minisztériumok, bíróságok, adóhivatal – feladatait, működését (a 

múltban és a jelenben). Átlátja a helyi intézmények – önkormányzat, 

polgármesteri hivatal, az egészségügyi, az oktatási és egyéb funkciójú 

helyi intézmények – rendszerét, azok feladatait. 

Ismeretek/Témák 

A modern polgári állam funkciói, intézményei. 

 

A demokratikus berendezkedés, a hatalommegosztás. 

 

A mai magyar állam főbb jellemzői. 

Az önkormányzat intézményei. 

 

Különböző ügyek intézésének gyakorlata, a kulturált viselkedés gyakorlása. 

 

Különböző emberi élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása, magatartásminták 

elemzése, értékelése. 

 

Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, eljátszása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állam, államszervezet, önkormányzat, hatalmi ág, demokrácia, 

alkotmány – alaptörvény. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A világkép 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló megismeri a különböző világkép-magyarázatokat, felismeri 

jellegzetességeiket és értékeli azokat. 

Tisztában van a globalizáció legfontosabb jelenségeivel és 

folyamataival, értelmezi azok mindennapi életre gyakorolt hatásait, 

képes önálló vélemény megfogalmazására a fentiekkel kapcsolatban. 

A tanuló képes feltérképezni a generációk közötti kapcsolódások 

(egymásrautaltság, értékrendbeli változások, konfliktusok) jelentőségét, 

annak nehézségeit. 
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Ismeretek/Témák 

Világmagyarázatok, a világról alkotott kép változásai. A sokszínű világlátás. Vallások, 

világvallások (különös tekintettel a zsidó, a keresztény és az iszlám vallásra). 

 

A fogyasztói társadalom, a jóléti állam és a világgazdasági válságok. 

 

Demográfiai problémák Európában és a világban. 

 

A globalizáció és a fenntartható fejlődés. A globális világ kihívásainak hatása hazánk 

fejlődésére. Alapvető globális problémák tudatosítása. A kulturális globalizáció előnyei és 

hátrányai. 

 

Generációk, generációs kérdések, konfliktusok. Az időskor és a különböző nemzedékek eltérő 

életmódja. A nemzedékek közti szolidaritás. Az együttélés szabályainak kialakítása és 

rendeltetése. 

 

A család funkciójának és szerepének változásai napjainkban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világkép, civilizáció, filozófia, vallás, hit, fundamentalizmus, ateizmus, 

egyistenhit, többisten-hit, világvallás, földrajzi felfedezés, idealizmus, 

materializmus, gazdasági, társadalmi, politikai rendszer, berendezkedés, 

fejlődő és fejlett ország, globalizáció, fenntartható fejlődés, terrorizmus, 

információs társadalom, klímaváltozás, környezetszennyezés, migráció, 

nyugdíjrendszer, társadalmi szolidaritás, inaktív korú népesség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A politika világa – a demokratikus politikai 

berendezkedés 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló ismeri a politikai alapfogalmakat, egyben értelmezi azokat a 

mai magyar politikai életre. Történelmi példákon keresztül felismeri a 

szélsőséges politikai irányokban rejlő veszélyeket (pl. a 

nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák bűntettei [kirekesztés, 

megkülönböztetés, holokauszt, Gulág]). Képes a demokrácia 

működésének modellálására, a jogok és kötelességek rendszerének 

átlátására. Megismeri az Alaptörvény fontosabb részleteit, 

rendelkezéseit. 

Ismeretek/Témák 

A gazdaság, a társadalom és a politika kapcsolata.  

 

A politikai berendezkedések: a demokrácia és a diktatúra. 

 

A rendszerváltás Magyarországon. 

 

Az Alaptörvény főbb pontjai. 

 

A politizálás színterei. 
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A politikai pártok ma Magyarországon.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Politika, demokrácia, diktatúra, kirekesztés, fajgyűlölet, 

antiszemitizmus, holokauszt, Gulág, párt, politikai jog, rendszerváltás, 

alkotmány, alaptörvény, jogállam. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai előzmények. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tanuló képes közgazdasági és pénzügyi ismeretek, összefüggések 

megértésére. Hasznos ismeretekkel rendelkezik az egyéni gazdálkodás 

(egyéni költségvetés) terén, valamint tisztában van az ország 

költségvetésének legalapvetőbb kérdéseivel (milyen területekből áll, 

miből finanszírozzák). Megfelelő tudással, realitásérzékkel 

rendelkezzen ahhoz, hogy felelős gazdasági döntést hozhasson –képes a 

különböző lehetőségek összevetésére, mérlegelésre, felelős döntések 

meghozatalára.  

Ismeretek/Témák 

A legfontosabb közgazdasági fogalmak (gazdasági ágazatok, gazdasági szereplők, tőke).  

 

Az egyén gazdálkodása, a háztartások gazdálkodása.  

 

A legfontosabb pénzügyi ismeretek (bankok, banki szolgáltatások, számlák, hitel, kamat, 

megtakarítás, thm, bankkártyák, valutaárfolyam, jelzálog). 

 

Egyéni költségvetés készítése. Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, eljátszása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Gazdasági ágazat, költségvetés, vállalkozás, tőke, banki szolgáltatás, 

pénzügyi tranzakció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

2 óra 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes legyen a körülötte lévő társadalmi-természeti környezet 

változásait érzékelni, véleményt nyilvánítani a különböző események 

kapcsán; tudja, hogy milyen társadalmi normák érvényesek rá, és ezek 

betartásával legyen képes saját érdekeinek megfelelően cselekedni.  

A tanuló legyen tisztában a társadalom és a gazdaság alapvető 

tulajdonságaival, ismerje fel a történelemben zajló változásokat, és azt, 

hogy ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen a napjainkban zajló 

társadalmi, gazdasági, politikai, művészeti folyamatok (és azok 

változásainak) a megértéséhez. 
 


