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TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

9-12. ÉVFOLYAM
(ESTI TAGOZAT)
A középiskolai törté ele ta ítás az általá os iskolai is eretekre és tevéke ségekre
épül, jellegét teki tve azo a
ár forrás- és tevéke ységközpo tú. Ol a evelő-oktató
tevéke ség, a el ek élja az általá os törté el i űveltség kiterjesztése és el él ítése,
vala i t a agasa
űveltség egalapozása. Fo tos a törté el i ese é yek e részt
vevő egyé ek és soportok ézetei ek és tettei ek egis erése, az ezek ögött húzódó
otívu ok, szá dékok és élethelyzetek felis erése és egértése, a résztvevők felelősségé ek elátása.
A törté ele ta tárg kiválóa alkal as az ö álló is eretszerzés és feldolgozás képességé ek kialakítására. A ta ulók ak eg kell is er iük az elsődleges és ásodlagos források kezelésé ek sza ál ait. Az a agg űjtéshez élkülözhetetle a kö vtárak a , illetve
azok a agá a kézikö vek, le iko ok, atlaszok, is eretterjesztő fol óiratok st . , valai t az elektro ikus adat ázisok a való tájékozódás készségé ek kialakítása és fejlesztése.
A diákok ak eze a képzési és életkori szi te el kell jut i az ese é ek el eszélésétől, a
források tartal i is ertetésétől a pro lé afelvetés, ag arázat, fejtegetés, következtetés
és érvelés alkal azásáig, felhasz álva a szak elvet.
Fo tos feladat a grafikus kifejezések diagra ok, grafiko ok ele zése, ajd készítése, képi i for á ióhordozók g űjtése, válogatása, készítése, vala i t az idő e és tér e
való tájékozódás fejlesztése. dár el ik törté el i ese é
egis eréséről is va szó, a
egértés alapvető feltétele, hog eg ség e lássák a topográfiai és a kro ológiai adatokat.
A hallgatók ak tud iuk kell az ese é ek alapvető sorre djét, fel kell is er iük az eg időe zajló fo tosa ese é eket. Tud iuk kell a legfo tosa évszá okat.
Fo tos a törté el i tér e való tájékozódás képességei ek tová fejlesztése is.
A törté el i térképek olvasása, az eg szerű térképvázlat ö álló egrajzolása. A legfo tosabb törté el i hel eket el kell hel ez iük vaktérképe is. Képessé kell vál iuk a törté elmi
és földrajzi térképek összekap solására, a törté ele ese é ei ek és a ter észeti feltételek viszo á ak érzékeltetésére. Mi dezek g akorlása sorá alkal at kell tere te i az ökológiai sze lélet ód kialakítására is a törté el i jele ségek értel ezésé e .
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TÖRTÉNELEM

9 . ÉVFOLYAM
Éves óraszá :
Esti tagozat: óra
Heti óraszá :
Esti tagozat: óra
Te atikai egység
Be e eti

érés

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK A MÉRÉSE

óra

A ta ulók előzetes tudásá ak azo osítása.

A TANTÁRGYHOZ (MŰVELTSÉGTERÜLETHEZ) KAPCSOLHATÓ FEJLESZTÉSI FELADATOK
MINDEN TEMATIKAI EGYSÉGRE VONATKOZÓAN

Is eretszerzési és -feldolgozási képességek
A források a és - feldolgozások a található i for á iók gyűjtése. Azo os eseé yről, jele ségről készült külö öző forrásrészletek összehaso lítása. Külö öző típusú források elemzése, elle tétes felfogású forrásrészletek összehaso lítása, értel ezése, feldolgozása. A források a fellelhető leegyszerűsítő véleméyek kritikus értel ezése ta ári rávezetéssel. A édia forrásértéké ek, jellegéek felis erése, ele zése. Ne zetközi szerződések, szövetségi egállapodások,
e zetközi szervezetek alapok á yai ak ele zése. A törté ele tárgyi e lékeinek felismerése, értel ezése élőszó a vagy írás a . Eltérő álláspo tok felis erése egadott törté el i
források és tudo á yos feldolgozások szövegé e ; az eltérések okai ak vizsgálata. A változás törté eti jellegé ek értel ezése eghatározott korszak a . A törté ele jele tős személyiségei életútjá ak e utatása. Kie elkedő törté el i sze élyiségeik dö tései ek értékelése. A változás felis erése a törté ele e : ko krét törté el i példák ele zése, okok, összefüggések keresése. Törté el i folya atok, korszakok felis erése, s az európai régiók Nyugat-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európa
egkülö öztetése. Törté el i ese é y, i tézé y, szervezet egis erése források alapjá . Tájékozódás kézikö yvek e , az is eretterjesztő folyóiratok a és az i ter et vala ely agyar yelvű keresőprogra jában. Tematikus
i liográfiák készítése az iskolai és közkö yvtárak felhasz álásával. Á ra készítése a tankö yv, a u kafüzet, szakirodalo felhasz álásával, az összefüggések és az adatok kapcsolatá ak e utatásával.
Előadás készítése eghatározott terjedele e törté eti té ákról segédeszközök felhaszálásával. Hossza adatsorok, grafiko ok, á rák alapjá törté el i változások felis erése
és e utatása. Sze léletes diagra ok és grafiko ok készítése gazdasági, társadal i, de ográfiai folyamatokról. Tá lázatkészítés de ográfiai, gazdasági és társadalo törté eti adatok
be utatásához. Jártasság a feladatlapok kitöltésé e ; tájékozottság javítási elvei e és
ódszerei e . Jegyzetek készítése előre egadott szakirodal i részletek alapjá , kiselőadások készítése.
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Kifejezőképességek
A törté ele
eghatározó jele tőségű törté el i sze élyiségei ek szerepé ek
értékelése. A korszakokra vo atkozó törté el i szakkifejezések helyes hasz álata.
A törté el i fogal ak agyarázata. Érvelési te h ikák is erete és alkal azása
szó a és írás a . Egy té a e utatása tö féle ódszer és eszköz élőszó,
térkép, kép, fil részlet, tárgyak st . ötvözésével. Egy-egy előre egadott kérdés kap sá saját véle é y egfogal azása, kifejtése. Egyes té ák yo o
követése a sajtó a és a tö egko
u iká ió egyé területei pl. az EU- satlakozás .
Tájékozódás az idő e és tér e
Fo tosa folya atok vagy jele ségek időre djé ek összeállítása. Időre di tá lázat készítése
Az idő e való jártasság e utatása élő eszéd e , írás a és a térképe . A tér e és idő e
játszódó ese é yek közötti kap solat felis erése. Időre di tá lázatok és térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyete es és a agyar kro ológiák hasz álata.
Törté el i jele ségek ter észeti feltételei ek egállapítása a szakta ár út utatása alapjá .
Törté el i helyek azo osítása ai térképeke .
Tematikai egység
Előzetes tudás

AZ ŐSKOR ÉS AZ ÓKORI KELET

óra

A ta ulók általá os iskolai vag eg é iskolák a szerzett tudásáak az azo osítása.
Ismeretek

Az e erré válás fol a ata. A fol a völg i kultúrák Mezopotá ia, Eg ipto , I dia, Kí a .
Vallás és kultúra az ókori Kelete .
Kap solódási po tok:
diológia-egészségta : A ho o sapie s eg séges faj.
Földrajz: Ko ti e sek, rasszok, térképolvasás.
Ké ia: ké iatörté et, alké ia, „ókori” fé ek
Mag ar elv és irodalo : di liai törté etek, az írás kialakulása, jele tősége, elv saládok.
Vizuális kultúra: Az ókori Kelet űvészeti e lékei pl. Wille dorfi Vé usz, II. Ra szesz sziklate plo a, Eh ato fáraó saládjával, a gízai pira isok .
Mate atika: A szá eg e es, az idő értékeg ségei ap, hó ap, év, évtized, évszázad .
I for atika: Glog i teraktív ta ló készítése az ókori Eg ipto té ájá a .

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
A ho o sapie s egjele ése, Kr.e.
körül, Kr.e. XVIII. sz., Kr.e.
X. sz., Kr.e. 525.
Sze élyek:
Kheopsz, Ha
urapi, II. Ra szesz, Dávid, Sala o .
Fogalmak:
Homo sapiens, vaskor, despotizmus, politeizmus, monoteizmus,
Biblia, álla , hieroglifa, uddhiz us, rah a iz us.
Topográfia:
Ruda á a, Vértesszőlős, Mezopotá ia, Eg ipto , Fö ícia, Paleszti a, Su er, Asszíria, Perzsia, I dia, Kí a, da ilo , Izrael, Jeruzsálem.
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Tematikai egység
Előzetes tudás

AZ ÓKORI GÖRÖGORSZÁG

9 óra

A ta ulók általá os iskolai vag eg é iskolák a szerzett tudása.
Ismeretek

A görög kor kezdetei, a polisz-re dszer, a spártai álla .
A de okrá ia kialakulása Athé a , a de okrá ia fogal a.
A görög–perzsa há orúk. Athé és Spárta párhar a.
Nag Sá dor irodal a.
A görög hitvilág, űvészet, tudo á és i de apok.
Kap solódási po tok:
Földrajz: A dalká -félsziget déli részé ek ter észeti adottságai.
Test evelés és sport: A sport- és oli piatörté et alapjai.
Drá a és tá : Az ókori szí ház és drá a.
Matematika: Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel, Eukleidész euklideszi geo etria , görög á é é
etűi ek hasz álata a ate atiká a . Pi szá jelölése π .
Fizika: Arkhi édész, ptole aioszi világkép, Arisztotelész ter észetfilozófiája.
Ké ia: korai ato el életek
Mag ar elv és irodalo : Görög itológia, ho éroszi eposzok, az a tik görög szí ház és
drá a, Szophoklész: A tigo é.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
Kr.e. XIII. sz., Kr.e. 621, Kr.e. 594, Kr.e. 508, Kr.e. 490, Kr.e. 480, Kr.e.
776, Kr.e. 431–404, Kr.e. 336–323.
Sze élyek:
Szoló , Peiszisztratosz, Kleiszthe ész, Miltiadész, Leo idasz, The isztoklész Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, Szókratész,
Plató , Arisztotelész, Nag Sá dor.
Fogalmak:
Polisz, arisztokrá ia, arkhó , dé osz, türa isz, eklészia, esküdt íróság, de okrá ia, sztratégosz, serépszavazás, filozófia, helle iz us.
Topográfia:
Athé , Spárta, Olü pia, Marathó , Ther opülai-szoros, Szalamisz,
Spárta, Pelopo észosz, Makedó ia, Ale a dria.
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Tematikai egység
Előzetes tudás

AZ ÓKORI RÓMA

9 óra

A ta ulók általá os iskolai vag eg é iskolák a szerzett tudása.
Ismeretek

Ró a városálla ól irodalo
á válik.
Az eg eduralo kialakulása. Társadalo , álla szervezet, hadsereg.
Ró a és a provi iák. A köztársaság virágkora és válsága. A sászárkor.
A ró ai hitvilág, űvészet, tudo á és a jog.
A i de api élet. A kereszté ség kialakulása, elterjedése és fő ta ításai.
A köztársaság virágkora és válsága. A sászárkor.
A épvá dorlás, az a tik ivilizá ió fel o lása.
Földrajz: Az Appe i i-félsziget ter észeti adottságai.
Mag ar elv és irodalo : di liai törté etek, Vergilius, Horatius. Az írás kialakulása, jele tősége, elv saládok.
Mate atika: A ró ai szá ok.
Te h ika: ró ai vízvezetékre dszer
Vizuális kultúra: Pa theo , Colosseu , Augusztus szo ra.
Etika; filozófia: A kereszté ség törté ete. Az európai ivilizá ió és kultúra zsidó-kereszté
g ökerei.
I for atika: Multi édia CD-ROM hasz álatával Pa ó ia földrajzi, közigazgatási, társadalom- és hadtörté eti e lékei ek e utatása. Virtuális utazás az ókori Ró á a .

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
Kr.e. 753, Kr.e. 510, Kr.e. 367, Kr.e. 287, Kr.e. 264–241, Kr.e. 218–201,
Kr.e. 168, Kr.e. 48, Kr.e. 31, 212, 313, 395, 476.
Sze élyek:
Ha i al, Ci eró, Po peius, Caesar, A to ius, Augustus, Názáreti Jézus, Paulus-Pál, Co sta ti us, Attila, Marius, Sulla, Sparta us, Hadrianus, Diocletianus.
Fogalmak:
Patrí ius, ple ejus, lie s, o sul, provi ia, se atori re d, lovagre d,
triu virátus, pri ipatus, li es, legio, olo us, do i atus, zsi agóga,
apostol, eg ház, püspök, zsi at, se atus, di tator, éptri u us,
censor.
Topográfia:
Ró a, Karthágó, Ca ae, Hispa ia, Gallia, Da ia, Pa ó ia, Jeruzsále , Ko sta ti ápol , A ui u , Sopia ae, Savaria.
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Te atikai egység
Előzetes tudás

A KORAI FEUDALIZMUS TÖRTÉNETE EURÓPÁBAN

5 óra

A ta ulók általá os iskolai vag eg é iskolák a szerzett tudása.
Ismeretek

A ugati és keleti feudális álla és kereszté ség eltérő fejlődése.
A dizá i dirodalo .
A Fra k dirodalo kialakulása, a gazdaság és társadalo átalakulása,
fejlődése.
Az iszlá és az ara világ.
Kap solódási po tok:
Földrajz: Európa ter észeti adottságai, az ara világ földrajzi jelle zői, világvallások, ara
földrajz tájolás, útleírások , az ú . kis jégkorszak Európá a
Vizuális kultúra: izá i űvészet, ro á stílus, gótika, re eszá sz Leo ardo, Mi hela gelo,
Raffaello).
Hitta : az eg ház törté ete a középkor a .
Mag ar elv és irodalo : lovagi költészet, vágá sköltészet, do a io, Petrar a.
Etika: hit és vallás, a világvallások e erképe és erköl si ta ításai, az i tolera ia, i t erköl si dilemma.
Mate atika: ara szá ok hi du eredetű, hel i értékes, -es alapú, ara közvetítéssel világszerte elterjedt számírás , ara alge ra.
Fizika: ara sillagászat ara eredetű sillagászati el evezések, sillag evek, iszlá
aptár
stb.). Középkori te h ikai talál á ok, a gótikus stílus te h ikai alapjai tá ív, tá pillér ;
tudo á törté et, asztrológia és asztro ó ia.
Ké ia: ara alké isták
diológia-egészségta : az ara orvostudo á ered é ei.
É ek-ze e: a középkor ze éje; a re eszá sz ze éje.
Informatika: i ter etes g űjtő u ka és feladatlap egoldása pl. a keresztes hadjáratok
té ájá a .

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Évszá ok:
622, 732, 800, 843, 962, 1054.
Sze élyek:
Nag Károl , Sze t de edek, Justi ia us, Cirill és Metód, I. Nag Ottó, Moha ed, Klodvig, Martell Károl , Kis Pippi , Karoli gok.
Topográfia:
Poitiers, Aa he , Ko sta ti ápol , Eg házi Pápai Álla , Mekka, dagdad.
Fogalmak:
Gróf-grófság-őrgrófság, ortodo eg ház, ró ai katolikus eg ház, pápa,
szerzetes, kolostor, e és re d, hű ér irtok, jo ág , ro ot, allódiu , iszlá , Korá , kalifa.
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Tematikai egység
Előzetes tudás

A MAGYAR NÉP TÖRTÉNETE AZ ÁLLAMALAPÍTÁSIG

5 óra

A ta ulók általá os iskolai vag eg é iskolák a szerzett tudásá ak
az azo osítása
Ismeretek

A ag ar ép őstörté ete és vá dorlása. A ho foglalástól az álla alapításig. éza fejedele
és Istvá királ élet űve.
Kap solódási po tok:
Mag ar elv és irodalo : a ag ar elv roko sága, törté ete, elv saládok,
régi ag ar elve lékek: a Tiha i apátság alapítólevele, Halotti eszéd és kö örgés,
Ó ag ar Mária-siralom.
Eredet o dák pl. Ara Já os: Rege a sodaszarvasról .
Ja us Pa o ius: Pa ó ia di sérete.
Istvá a királ ro kopera
Vizuális kultúra: a ag sze t iklósi ki s, a ho foglalás korát feldolgozó képző űvészeti
alkotások egfig elése, ele zése.
Ro á , gótikus és re eszá sz e lékek Mag arországo pl. a jáki te plo .
I for atika, kö vtárhasz álat: a Mag ar Ne zeti Múzeu Mag arország törté ete az álla alapítástól
-ig . álla dó kiállítása középkori része Hu adi Mát ás kori a agá ak
feldolgozása sétálófüzet kitöltésével. I ter etes g űjtő u ka a ag arok eredetével kap solatos el életek té ájá a

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Évszá ok:
896, 955, 973, 997–1000–1038.
Sze élyek:
Ál os, Árpád, I. Sze t Istvá királ , Géza fejedele , Koppá , I re
her eg, Sze t Gellért püspök.
Topográfia:
Mag a Hu garia, Levédia, Etelköz, Vere kei-hágó, Kárpát-medence,
Augsburg, Pannonhalma, Esztergom.
Fogalmak:
No adiz us, kettős fejedele ség, e zetség törzs, székely, kalandozások, sze iorátus, vár eg e, ispá , tized, eg ház eg e, törvé kezés.
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Tematikai egység
Mérés

A TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

óra

1. A ta ulók éves teljesít é é ek értékelése (portfólió)*
2. Hag o á os írás eli/szó eli vizsgafeladatok
* lásd 28. oldal
A ta ulók legye ek képesek egyszerű tárgy ásolatokat, íratlan
forrásokról készült fé yképeket, vázlatrajzokat pl. régészeti lelőhelyről forráské t értel ez i; rövid k . - sor yi ókori forrásrészleteket feldolgoz i. Tudja ak a yagot gyűjte i a kö yvtára ta ári és kö yvtárosi segítséggel egadott té ákhoz. Legyeek képesek egyszerű el eszélő források ele zésére ta ári irá yítással. Legye ek képesek rövid eszá olók előadására. Tudják
alkal az i a törté etiség e a kereszté y időszá ítást. Tudja ak
törté el i ese é yeket, folya atokat leolvas i a középiskoláa hasz álatos törté el i atlasz egfelelő lapjáról.

Saját jegyzet
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10. ÉVFOLYAM
Éves óraszá :
Esti tagozat: óra
Heti óraszá :
Esti tagozat: óra

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

Tematikai egység
Is étlés

óra

Az előző év e szerzett is eretek feleleve ítése.

A TANTÁRGYHOZ (MŰVELTSÉGTERÜLETHEZ) KAPCSOLHATÓ FEJLESZTÉSI FELADATOK
MINDEN TEMATIKAI EGYSÉGRE VONATKOZÓAN

Tevéke ységfor ák
 Is eretszerzési és - feldolgozási képességek
A források a és forrásfeldolgozások a található i for á iók gyűjtése. Azo os
ese é yről, jele ségről készült külö öző forrásrészletek összehaso lítása. Külön öző típusú források ele zése, elle tétes felfogású forrásrészletek összehaso lítása, értel ezése, feldolgozása.
A források a fellelhető leegyszerűsítő véle é yek kritikus értel ezése ta ári
rávezetéssel. A fil ek, fil híradók értel ezése. A édia forrásértéké ek, jellegé ek felis erése, ele zése. Ne zetközi szerződések, szövetségi egállapodások, e zetközi szervezetek
alapok á yai ak ele zése. A törté ele tárgyi e lékei ek felis erése, értel ezése élőszóa vagy írás a . Eltérő álláspo tok felis erése egadott törté el i források és tudo áyos feldolgozások szövegé e ; az eltérések okai ak vizsgálata. A változás törté eti jellegéek értel ezése eghatározott korszak a . A törté ele jele tős sze élyiségei életútjá ak
e utatása. Kie elkedő törté el i sze élyiségeik dö tései ek értékelése.
A változás felis erése a törté ele e : ko krét törté el i példák ele zése, okok, összefüggések keresése. Törté el i folya atok, korszakok felis erése, s az európai régiók NyugatEurópa, Közép-Európa, Kelet-Európa
egkülö öztetése. Törté el i ese é y, i téz é y,
szervezet egis erése források alapjá . A külö öző fejlődési régiók egkülö öztetése,
összehaso lítása. Tájékozódás kézikö yvek e , az is eretterjesztő folyóiratok a és az i ternet valamely magyar yelvű keresőprogra já a .

 Kifejezőképességek

A törté ele
eghatározó jele tőségű törté el i sze élyiségei ek szerepé ek értékelése.
A korszakokra vo atkozó törté el i szakkifejezések helyes hasz álata. A törté el i fogal ak
agyarázata. Érvelési te h ikák is erete és alkal azása szó a és írás a . Egy té a e utatása tö féle ódszer és eszköz élőszó, térkép, kép, fil részlet, tárgyak st . ötvözésével.
Egy-egy előre egadott kérdés kap sá saját véle é y egfogal azása, kifejtése.
Hosszabb adatsorok, grafiko ok, á rák alapjá törté el i változások felis erése és e utatása. Tá lázatkészítés de ográfiai, gazdasági és társadalo törté eti adatok e utatásához.
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Jártasság a feladatlapok kitöltésé e ; tájékozottság a javítás elvei e és ódszerei e .
Jegyzetek készítése előre egadott szakirodal i részletek alapjá , kiselőadások készítése.
Tájékozódás az idő e
Fo tosa folya atok vagy jele ségek időre djé ek összeállítása. Időre di tá lázat készítése Az idő e való jártasság e utatása élő eszéd e , írás a és a térképe . Időre di tá lázatok és térképek összehaso lítása, rajzok és térképek készítése. Az egyete es és a agyar kro ológiák hasz álata.
Tájékozódás a tér e
Törté el i jele ségek ter észeti feltételei ek egállapítása a szakta ár út utatása alapjá .
Törté el i helyek azo osítása ai térképeke . Se atikus rajz készítése egy-egy törté eti táj
egységeiről. Te atikus törté el i térképek adatai ak összehaso lítása pl. gazdasági fejlődés, épsűrűség, e zetiségi összetétel változása .

Tematikai egység
Előzetes tudás

A KÖZÉPKOR SZÁZADAI
A korá

óra

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek.
Ismeretek

A középkori eg ház és az uralkodói hatalo Európá a . az i vesztitúra har ok .
A feudális, re di társadalo . A középkori városok. A lovagkor.
A keresztes há orúk ivilizá iók találkozása .
A sza ad költözésű jo ág ság és a vá dor ozgal ak. A középkor gazdaság fejlődése, a éhek kora. A középkor űvelődése. Mi de apok a középkor a .
Kap solódási po tok:
Hitta : Az eg ház törté ete a középkor a . Világvallások.
Földrajz: középkori városok kialakulása, a városok fu k iói, épesség ozgal ak. Európa épessége. Gazdálkodás, gazdasági tevéke ség, pé zgazdálkodás, pia , kereskedele , adó.
Tudo á törté et: középkori eg ete ek, kö v o tatás
Te h ika, földrajz: te h ikai fejlődés. A ezőgazdaság fejlődése.
Mag ar irodalo : lovagi költészet.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
1066, 1095, 1122, 1215, 1302, 1278.
Sze élyek:
VII. Gergely, IV. Henrik, Habsburg Rudolf, Szent Ferenc, Szent Domonkos, A ui ói Sze t Ta ás.
Fogalmak:
királ i udvar, ka ara, ka ellária, kiközösítés, zará dok, erekl e,
keresztes hadjáratok, i kvizí ió, eret ekség, kolduló re dek, városi
ö kor á zat, o ásos hospes, éh, skolasztika, eg ete , lovagi
kultúra, ro a ika, gótika, Ha sa-városok.
Topográfia:
Sze tföld, Ge ova, Vele e, Fla dria, Cha pag e, Párizs, O ford,
Cambridge, Hansa-városok, a leva tei kereskedele útvo ala.
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Te atikai egység
Előzetes tudás

AZ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK KORA ÉS AZ
UTÁNUK KÖVETKEZŐ ÉVSZÁZADOK (11–15. SZÁZAD)
A korá

6 óra

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek feleleve ítése.
Ismeretek

A feudális re d egszilárdítása – Sze t László és Kö ves Kál á .
Az Ara ulla és a tatárjárás kora.
Gazdasági és társadal i változások a XIII. század a
e
ag ar épele ek a középkori
Mag arországo .
Az Árpád-kori kultúra.
Az Anjou-ház uralkodói, Lu e urgi )sig o d és a Hu adiak kora – re diség és közpo tosított álla Mag arországo .
Mi de api élet a középkori Mag arországo .
Kap solódási po tok:
Mag ar elv és irodalo : a ag ar elv roko sága, törté ete, elv saládok, régi ag ar
nyelvemlékek: a Tiha i apátság alapítólevele, Halotti eszéd és kö örgés, Ó ag ar Máriasiralom.
Eredet o dák pl. Ara Já os: Rege a sodaszarvasról .
Ja us Pa o ius: Pa ó ia di sérete, Kato a József: dá k dá , Ara Já os: Toldi.
Építészet: Jáki te plo
Földrajz: törté el i e lékhel ek

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
1077–95, 1095–1116, 1172–1196, 1205–1235, 1222, 1235–70,
1241–42, 1301, 1308-1342, 1335, 1351, 1405, 1456.
Sze élyek:
I. A drás, I. László, Kö ves Kál á , III. déla, A o
us, datu ká ,
II. A drás, IV. déla, Kézai Si o , kiskirál ok, Károl Ró ert, Nek sei
Dö ötör, I. Nag Lajos, )sig o d, Hu adi Já os, Hunyadi László, I.
Mát ás, do fi i, Vitéz Já os, Szilág i Mihál , Kapisztrá Já os.
Fogalmak:
Vár ép, várjo ág , á , vajda, ádor, Sze t Koro a, regálé, „pé zrontás”, servie s, a dériu , áró, e es, Ara ulla, fa iliaritás,
székel , szász, ku , o gol, Ara Horda, tár ok ester, ara fori t, visegrádi királ találkozó, perszo álu ió, ur ura, kapuadó, ősiség, re d, re diség, királ i tetszvé jog, városi dekrétu , huszitizus, kor á zó, liga, Fekete Sereg, re eszá sz, zsoldos sereg,
re dkívüli hadiadó, hosszú hadjárat.
Topográfia:
Fehérvár, Pozso , Horvátország, Erdél , Dal á ia, Szeré ség, Muhi, duda, Ná dorfehérvár, Vár a, Rigó ező.

11

PDF Compressor Pro
TÖRTÉNELEM

Te atikai egység
Előzetes tudás

KORA ÚJKOR (1490–1721)
A korá

7 óra

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek.

Is eretek/fejlesztési követel é yek
Az ősi, a erikai „i diá ” kultúrák.
A ag földrajzi felfedezések és következ é ei. A oder világgazdasági re dszer kialakulásá ak kezdetei.
A oder polgári álla kialakulása.
A parla e táris o ar hia kialakulása A gliá a . Az a gol forradalo és polgárhá orú.
Refor á ió és katolikus egújulás. A arokk.
A tudo á os világkép kialakulása. Az európai és Európá kívüli kultúrák találkozása, a
g ar atosítás.
Az atla ti hatal ak fele elkedése.
Kap solódási po tok:
Földrajz: a földrajzi felfedezések hatásai, topográfiai vo atkozásai, a térképészet fejlődése, a
holla d él föld, a Naprendszer.
Fizika: A földközéppo tú és a apközéppo tú világkép jelle zői. A Föld, a Napre dszer és a
Kozmosz fejlődéséről alkotott sillagászati elképzelések. Kepler törvé ei, Ne to .
Filozófia: Des artes, Bacon, Locke.
A ter észettudo á ok fejlődése, a tudo á os világkép változásai.
Mag ar elv és irodalo :
Shakespeare, Moli re.
Drá a és tá : Az a gol re eszá sz szí ház és drá a, a fra ia klasszi ista szí ház és drá a.
Vizuális kultúra: A arokk stílus.
É ek-zene: A barokk zene.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
1492, 1517, 1588, 1618–48, 1640–49, 1689, 1701–1714.
Sze élyek:
Kolu usz, Magellá , Vas o da Ga a, V. Károl , Luther, Kálvi , Koper ikusz, Galilei, I. Erzsé et, II. Fülöp, Cro
ell, Richelieu, XIV.
Lajos, Col ert, Nag Péter.
Fogalmak:
G ar atosítás, ko kvisztádor, ültetvé , világkereskedele , a szolutiz us, refor á ió, protestá s, eva gélikus, refor átus, u itárius,
elle refor á ió, jezsuiták, a ufaktúra, a gliká , o opóliu ,
puritá , erkantilizmus.
Topográfia:
Ge f, Né etalföld, A t erpe , Lo do , Versailles, portugál és spanyol gyarmatok.
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Te atikai egység
Előzetes tudás

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A KORA ÚJKORBAN
(1490–1711)
A korá

7 óra

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett ismeretek.
Ismeretek

A Jagellók-kora. A Dózsa féle paraszthá orú. A ohá si sata.
A török hódoltság. A Ha s urgok és a ag ar rendek.
Az Erdél i Fejedele ség. Függetle ségi har ok és országeg esítő kísérletek: do skai Istvá ,
dethle Gá or, és )rí i Miklós.
A refor á ió és a katolikus egújulás Mag arországon.
Gazdasági és társadal i, kulturális változások a XVII. század a .
A török kiűzése.
A Rákó zi-sza adsághar .
Kap solódási po tok:
Földrajz: A ter észeti kör ezet változása a török kor a .
Mate atika: Képzelet e törté ő ozgatás pl. átdara olás elképzelése; testháló összehajtásá ak, szétvágások ak az elképzelése; testek külö féle sík etszeté ek elképzelése – váralaprajz készítése .
Mag ar elv és irodalo : a refor á ió kulturális hatása; Páz á Péter;
)rí i Miklós: Szigeti veszedele , kuru költészet, Mikes Kele e .
É ek-ze e: Szegé legé kato aé ekek pl. Csi o Palkó .

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
1514, 1526, 1541, 1552, 1566, 1591–1606, 1664, 1686, 1699, 1703–
1711.
Sze élyek:
Dózsa G örg , II. Lajos, Szapol ai Já os, II. Szulej á , Fráter G örg ,
)rí i Miklós, dáthor Istvá , Károli Gáspár, do skai Istvá , dethle
Gá or, Páz á Péter, )rí i Miklós a költő és hadvezér , I. Lipót,
Savo ai Je ő, II. Rákó zi Fere , Esze Ta ás, Károl i Sá dor, Pálff
Já os.
Fogalmak:
Örökös jo ág ság, hajdú, hódoltság, kuru , la a , re di ko föderáió, tró fosztás, spa ol örökösödési há orú, szat ári éke.
Topográfia:
Mohá s, Eger, Szigetvár, Sárospatak, G őr, Várad, Nag szo at,
Szentgotthárd, )e ta, Ó od, Tre sé , Majté , Rodostó.
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Te atikai egység
Előzetes tudás

A FELVILÁGOSODÁS ÉS A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORA
(1721–1849)
A korá

9 óra

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek.
Ismeretek

A felvilágosodás. A felvilágosult a szolutiz us jellegzetességei. Az észak-amerikai gyarmatok
függetle ségi há orúja. Az USA létrejötte. A polgári forradalo irá zatai Fra iaország an.
A apóleo i há orúk Európája. Az ipari forradalo és társadal i hatásai életkörül é ek,
kör ezet . XIX. század esz éi. Az 1848-as forradalmak.
Kap solódási po tok:
Hitta : Az eg ház törté ete a felvilágosodás, a fra ia forradalo és a XIX. századi polgárosodás idejé .
Mag ar elv és irodalo : a felvilágosodás és a ro a tika, a fra ia E iklopédia, Voltaire:
Candide.
Vizuális kultúra: klasszi iz us és ro a tika.
É ek-ze e: a klasszika ze éje pl. Ha d , Mozart, deethove , Marseillaise.
Fizika: hőerőgépek, a teljesít é
értékeg sége att . Ipari forradalo .
Erköl sta ; etika: álla polgárság és e zeti érzés. A sza adság re dje: jogok és kötelességek. Magá érdek és közjó. Részvétel a közélet e . A társadal i igazságosság kérdése.
Földrajz: ur a izá iós fol a atok és hatásaik. Az Eg esült Álla ok létrejötte.
Filozófia: a felvilágosodás filozófusai pl. Diderot, Voltaire, Rousseau , a é et idealiz us pl.
Kant, Hegel), Marx.
diológia-egészségta : védőoltások az i
u ológia tudo á á ak kezdetei .
Mozgóképkultúra és édiais eret: a oder
ilvá osság kialakulása.
I for atika: i ter etes a agg űjtés, preze tá ió készítése pl. az ipar forradalo té ájá a

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
1740–48, 1756–63, 1776, 1783, 1789, 1791, 1794 1804–15, 1848
Sze élyek:
Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, Washington, Jefferson, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Metternich, Napóleo , Nelso , Kutuzov, Ja es Watt, Stephe so , Mar .
Fogalmak:
E iklopédia, jogálla , rá ió, a hatal i ágak egosztása, társadal i
szerződés, felvilágosodott a szolutiz us, a io aliz us, li eralizmus, szocializ us, ko zervativiz us, alkot á , „har adik re d”,
giro di, jako i us, polgári sza adságjog, parla e ti re dszer jo boldal, aloldal , e igrá ió, reak ió, terror, kapitaliz us, tőkés, proletár, ivil társadalo , E eri és polgári jogok ilatkozata, a Függetle ségi ilatkozat.
Topográfia:
Poroszország, Le g elország, a gol és fra ia g ar atok ÉszakA eriká a , Val , Ve dée, Austerlitz, Trafalgar, dorog i o, Waterloo.
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Tematikai egység
Is étlés

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

óra

Az előző év e szerzett is eretek feleleve ítése.

A ta ulók is erjék fel a ta a yag a szereplő fo tosa középkori és
kora újkori tárgyi e lékeket, legye ek képesek azokat értel ez i élőszó a vagy írás a . Legye ek képesek a források és a ta kö yvi szöveg egy evetésére, az eltérések okai ak feltárására. Tudja ak éhá y
A TOVÁBBHALADÁS í ől álló i liográfiákat készíte i a kö yvtárak felhasz álásával
FELTÉTELEI
kiselőadások, vitai dítók szá ára, ta ári út utatás alapjá . Képesek
legye ek törté el i folya atokat, korszakokat felis er i, egkülönöztet i. Tudja ak felépített feleletet vagy előadást tarta i törté eli té ákról le ke, fejezetrész, le kéke átívelő folya atok, összehaso lítások st . . Tudja ak á rákat, térképeket és egyé
ár ta ult
is erethordozókat értel ez i élőszó a rövid felkészülés utá . Legye ek képesek a világ-, az európai és a agyar törté ele
agy korszakai ak és fo tosa ese é yei ek szi kro a látására. Hasz álják a ta kö yvek, u kafüzetek kro ológiáit.
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11. ÉVFOLYAM
Éves óraszá :
Esti tagozat: óra
Heti óraszá :
Esti tagozat: óra

Te atikai egység
Is étlés

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

óra

Az előző év e szerzett is eretek feleleve ítése.

A TANTÁRGYHOZ (MŰVELTSÉGTERÜLETHEZ) KAPCSOLHATÓ FEJLESZTÉSI FELADATOK
MINDEN TEMATIKAI EGYSÉGRE VONATKOZÓAN

Is eretszerzési és - feldolgozási képességek
A források a és feldolgozások a található i for á iók gyűjtése. Azo os eseé yről, jelenségről készült külö öző forrásrészletek összehaso lítása. Külö öző típusú források ele zése, elle tétes felfogású forrásrészletek összehaso lítása, értel ezése, feldolgozása.
A források a fellelhető leegyszerűsítő véle é yek kritikus értel ezése ta ári
rávezetéssel. A fil ek, fil híradók értel ezése. A édia forrásértéké ek, jellegé ek felis erése, ele zése. A törté ele tárgyi e lékei ek felis erése, értel ezése élőszóa vagy írás a . Eltérő álláspo tok felis erése egadott törté el i források és tudomáyos feldolgozások szövegé e ; az eltérések okai ak vizsgálata. A változás törté eti jellegéek értel ezése eghatározott korszak a . A törté ele jele tős sze élyiségei életútjá ak
e utatása. Kie elkedő törté el i sze élyiségeik dö tései ek értékelése. A változás feliserése a törté ele e : ko krét törté el i példák ele zése, okok, összefüggések keresése.
Törté el i folya atok, korszakok felis erése, s az európai régiók Nyugat-Európa, KözépEurópa, Kelet-Európa egkülö öztetése. Törté el i ese é y, i téz é y, szervezet egiserése források alapjá . A külö öző fejlődési régiók egkülö öztetése, összehaso lítása.
Tájékozódás kézikö yvek e , az is eretterjesztő folyóiratok a és az i ter et vala ely agyar yelvű keresőprogra já a .
Kifejezőképességek
A törté ele
eghatározó jele tőségű törté el i sze élyiségei ek szerepé ek értékelése.
A korszakokra vo atkozó törté el i szakkifejezések helyes hasz álata. A törté el i fogal ak
agyarázata. Érvelési te h ikák is erete és alkal azása szó a és írás a . Egy té a e utatása tö féle ódszer és eszköz élőszó, térkép, kép, fil részlet, tárgyak st . ötvözésével.
Egy-egy előre egadott kérdés kap sá saját véle é y egfogal azása, kifejtése. Egyes
té ák yo o követése a sajtó a és a tö egko
u iká ió egyé területei pl. az EUcsatlakozás . Hossza adatsorok, grafiko ok, á rák alapjá törté el i változások felis erése és e utatása.
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Sze léletes diagra ok és grafiko ok készítése gazdasági, társadal i, de ográfiai folya atokról. Tá lázatkészítés de ográfiai, gazdasági és társadalo törté eti adatok e utatásához.
Jártasság a feladatlapok kitöltésé e ; tájékozottság javítási elvei e és ódszerei e . Jegyzetek készítése előre egadott szakirodal i részletek alapjá , kiselőadások készítése. Kivo at
készítése rövide
- oldal tudo á yos-is eretterjesztő szövegrészletről, feleletterv készítése egadott té áról. A törté ele tárgyi e lékei ek felis erése, azok e utatása élőszóban.
Tájékozódás az idő e
Fo tosa folya atok vagy jele ségek időre djé ek összeállítása. Időre di tá lázat készítése Az idő e való jártasság e utatása élő eszéd e , írás a és a térképe . A tér e és idő e játszódó ese é yek közötti kap solat felis erése. Időre di tá lázatok és térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az
egyete es és a agyar kro ológiák hasz álata.
Tájékozódás a tér e
Törté el i jele ségek ter észeti feltételei ek egállapítása a szakta ár út utatása alapjá .
Törté el i helyek azo osítása ai térképeke .
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MAGYARORSZÁG ÚJJÁSZERVEZŐDÉSE A
HABSBURG BIRODALOM KERETEI KÖZÖTT

Tematikai egység

óra

(1711–1790)
Előzetes tudás

A korá
tése.

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek feleleve íIsmeretek

De ográfiai változások, az et ikai ará ok átalakulása. Gazdaság és társadalo a XVIII. sz.
Mag arországá . A felvilágosult a szolutiz us és a re dek. A ag ar királ ság a Ha s urg
Birodalomban. Művelődés, eg házak, iskolák.
Kap solódási po tok:
Földrajz: Mag arország ter észeti adottságai.
Mag ar elv és irodalo : N elvújítás - Kazinczy Ferenc. A ag ar felvilágosodás irodal a:
desse ei G örg , Csoko ai Vitéz Mihál .
É ek-ze e: a arokk ze e pl. J. S. da h, Hä del , a klasszika ze éje pl. Haydn).
Vizuális kultúra: arokk stílusú épületek pl. a fertődi Esterház -kastél , freskók, szo rok és
tá laképek Mag arországon,
I for atika: kö vtártípusok, kö vtártörté et. . Grafiko ok, diagra ok készítése a de ográfiai adatok sze léltetésére.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
1722–1723, 1740–1780, 1767, 1777, 1780–1790.
Sze élyek:
III. Károl , Mária Terézia, II. József, Kau itz.
Fogalmak:
Hel tartóta á s, etelepítés, kettős vá re dszer, vallási türele ,
álla dó hadsereg, ág ás, kötelező álla i oktatás, úr éri re dezés,
páte s, elvre delet, „kalapos királ ”, Prag ati a Sa tio, osztrák
örökösödési há orú, hétéves há orú, „fordított Ca ossa-járás”, jobágyrendelet.
Topográfia: Határőrvidék, dá át.
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Te atikai egység

Előzetes tudás

A POLGÁROSODÁS KEZDETEI (1790–1847) ÉS
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC MAGYARORSZÁGON
(1848–1849)
A korá

7 óra

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek.
Ismeretek

Új ele ek a gazdaság a . Az átalakuló társadalo . A fra ia forradalo és a apóleo i háorúk hatása Mag arországra. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás, e zetiségi kérdés. A refor kori űvelődés, kultúra. Polgári forradalo Mag arországo
árcius– április. A forradalo
első és külső feltételei, pro lé ái. A e zeti ö védele
egszervezése és a tavaszi hadjárat. A sza adsághar efejező szakasza és veresége.
Kap solódási po tok:
Mag ar elv és irodalo : A felvilágosodás és a refor kor irodal a. Ne zeti drá a, e zeti szí játszás kezdetei.
Drá a és tá : A XIX. századi ag ar szí ház és drá a éhá alkotása: Kato a József: dánk
á , Vörös art Mihál : Cso gor és Tü de.
Vizuális kultúra: Klasszi iz us és ro a tika pl. Polla k Mihál : Ne zeti Múzeu .
É ek-ze e: Hi usz, Szózat, Erkel Fere : Hu adi László – a e zeti opera születése, Liszt
Ferenc.
Földrajz: Mag arország ter észeti adottságai, fol a sza ál ozás.
I for atika: Glog i teraktív ta ló készítése Szé he i Istvá g akorlati újításairól.
Az 1848-49-es sza adsághar szá ítógépes stratégiai játék alkal azása.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Kro ológia:
1795, 1825, 1830, 1832–36, 1844, 1847.
1848. III. l5., IV. 11., IX. 29., 1849. IV. 6., IV. l4., V. 21., VIII. 13., X. 6.
Sze élyek:
Marti ovi s, Haj ó z , Kazi z , Köl se , Deák, Eötvös, Kossuth, datth á i Lajos, Szé he i Istvá , Wesselé i, I. Fere , Jókai, Petőfi,
Görge , Klapka, de , Da ja i h, Jelači , Wi dis hgraetz, Haynau.
Fogalmak:
Mag ar jako i us, refor , polgári átalakulás, e zúra, álla
elv,
örökváltság, közteherviselés, érdekeg esítés, védővá , ár iusi ifjak,
e zetőrség, épképviseleti országg űlés, felelős kor á , jo ágyfelszabadítás, választójog, függetle ség, e zetiségi törvé
Topográfia:
Pest-duda, Fiu e, Vaskapu, Pákozd, Kápol a, Isaszeg, Ko áro , Segesvár, Arad.
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Te atikai egység
Előzetes tudás

A NEMZETÁLLAMOK ÉS AZ IMPERIALIZMUS KORA,
A DUALIZMUS MAGYARORSZÁGA (1849–1914)
A korá

7 óra

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek.
Ismeretek

Gazdasági és társadal i változások, a ásodik ipari forradalo . Az eg séges Olaszország és Né etország kialakulása. Polgárhá orú az A erikai Eg esült Álla ok a . A „keleti kérdés” és a dalká . Az
orosz refor kísérletek. G ar atosítás: a rit g ar at irodalo . Hatalmi viszonyok, katonai-politikai
szövetségek a századforduló . A u kásság politikai erővé szerveződése. A egtorlás, a da hrendszer. A kieg ezés. Gazdasági és társadal i fejlődés a dualiz us korá a . Társadal i soportok
életfor ái, épesség, e zetiség. A városiasodás. A tudo á os és űvészeti élet fejlődése.
A kieg ezés re dszeré ek első elle t o dásai.

Kap solódási po tok:
Földrajz: Ko ti e sek földrajza, Európa országai, dalká , a városfejlődés szakaszai. Folyamsza ál ozás, ter észetkárosítás, árvizek kiváltó okai.
Mag ar elv és irodalo : Ara Já os: A alesi árdok, a századforduló irodal i élete pl. a
Nyugat). Stendhal, Balzac, Victor Hugo, Puskin, Zola, Dosztojevszkij, Verlaine, Rimbaud,
Baudelaire, Keats.
Vizuális kultúra: Ro a tika és realiz us pl. Mu ká s Mihál , a sze esszió és eklektika jelle zői pl. Stei dl I re: Országház . Eklektika, sze esszió és az iz usok eghatározó alkotói
és űvei.
É ek-ze e: Liszt Fere , az operett születése, dartók déla, Kodál )oltá . Verdi, Puccini,
Wagner, Debussy
Fizika: Az elektrifiká ió, a tra szfor átor, a villa os ozdo , a kar urátor. Faraday,
Helmholz
Test evelés és sport: Újkori oli piák. Mag ar oli piai részvétel – Hajós Alfréd, ag ar sikersportágak pl. úszás, vívás .
Ké ia: Me er, Me g elejev, Curie házaspár fizika is .
diológia-egészségta : Pasteur, Dar i : evolú ióel élet.
I for atika: I ter etes forrásg űjtés pl. a dualiz us kori él lapok dolo d Miska, dorssze
Ja kó, Üstökös a agá ól.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Évszá ok:
1853–56, 1861, 1861–65, 1866, 1870, 1871, 1882, 1904, 1905, 1907,
. októ er .,
,
,
–90, 1896.
Sze élyek:
III. Napóleo , I. Miklós, Cavour, Gari aldi, dis ar k, Viktória királ ő, II.
Vilmos, Lenin, Lincoln.
Fere József, Ha au, da h, Deák Fere , A dráss G ula, Tisza Kál á ,
daross Gá or, Tisza Istvá , Jászi Oszkár.
Topográfia:
USA, Krí -félsziget, Pie o t, Olasz Királ ság, Né et Császárság, Szuezicsatorna, Panama- sator a, Elzász-Lotari gia, Ro á ia, Szer ia, dulgária,
Bosznia-Her egovi a, dudapest, Osztrák–Magyar Monarchia.
Fogalmak:
I ter a io álé, kereszté szo ializ us, szo iálde okrá ia, e tru , periféria, részvé társaság, o opóliu , középosztál , dualiz us.
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AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL
A NAGY GAZDASÁGI VÁLSÁGIG (1914–1929)

Te atikai egység
Előzetes tudás

A korá

7 óra

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek.
Ismeretek

Az első világhá orú kiro a ása, jellege, törté ete. Az oroszországi politikai változások, olsevik hatalo átvétel, a olsevik ideológia és propaga da, a Szovjetu ió létrejötte.A Párizs
kör éki ékék, a versailles-i ékere dszer fo tosa po tjai. Gazdaság és a társadalo új
jele ségei pl.: a ői e a ipá ió, otorizá ió . Mag arország részvétele az első világhá orú a . Az őszirózsás forradalo . Kísérlet a ko
u ista diktatúra egtere tésére: a Taá sköztársaság. A tria o i éke, hatása a gazdaságra, társadalo ra, az et ikai viszo okra.
A határo túli ag arság sorsa. A Horthy-re dszer kialakulása és ko szolidá iója. A Horth re dszer társadal a és a revíziós külpolitika. A űvelődési viszo ok. Az élet ód változásai.
Kap solódási po tok:
Földrajz: Európa do orzata és vízrajza.
Mag ar elv és irodalo : Móri z )sig o d: dar árok, Ad E dre, da its Mihál há orús
versei.
Ké ia: Hadászat a hasz osítható veg i a agok.
Fizika: „kis-Curie”
Mozgóképkultúra és édiais eret: Tö egko
u iká ió, édiu ok hatása a i de api
életre.
É ek-zene: katonadalok

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Évszá ok:
1914–18, 1917, 1919, 1922, 1925.
. július .,
.októ er .,
. ove er .,
. ár ius
.,
. , jú ius .,
–31, 1927
Sze élyek:
Fere Ferdi á d, Sztáli , Tro kij, Wilso , Cle e eau, Llo d
George, Stresemann, Mussolini
gróf Károl i Mihál , Ku déla, Horth Miklós, gróf Teleki Pál, gróf
Bethle Istvá , Kle els erg Ku ó, Nag atádi Sza ó Istvá , Pe er
Károl .
Topográfia:
Szarajevó, Mar e, So
e, Sze tpétervár, Szer –Horvát–Szlové
Királ ság, Do erdó, Iso zó, tria o i Mag arország, Piave, Versailles,
Csehszlovákia, Le g elország, alti álla ok, Curzo -vonal
Fogalmak:
Villá há orú – állóhá orú, ulti átu , közpo ti hatal ak, pa ifizus, szovjet, fasiz us, korporatív álla , eg pártre dszer, ko
unizmus, kollektivizálás, GULAG, kisa ta t, kise ségvédele ,
őszirózsás forradalo , et ikai és törté eti elv, proletárdiktatúra,
Ta á sköztársaság, vörös- és fehérterror, u erus lausus, a tisze itiz us, irrede tiz us, revízió, társadalo iztosítás, ko szolidá ió.
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Tematikai egység

TÁRSADALOMISMERET

8 óra

Reális ö is eret és ö értékelés, a ásik e er sze él iségé ek tisztelete és egértése. Törekvés erősítése az életvitel tudatos alakítására. Világos kép kialakítása a ta ulók a az általuk etöltött státusok szerepkészleteiről. A társadal i tér- és idősze lélet fejlesztése. Ol a képességek és
A ta tárgyhoz
attitűdök fejlesztése, el ek irtoká a a ta ulók képesek lesz ek ál(műveltségterülethez la polgári jogaik g akorlására. A e zeti tudat erősítése. Törekvés erősíkap solható fejlesztési tése az előítéletes agatartás következetes elutasítására. Azok ak a kapsolódási po tok ak a egis ertetése, el ek Mag arországot Európáfeladatok
val összekötik. Az etika alapfogal ai ak egis ertetése. Érvelés az emer kilétéről, a jó és rossz i e létéről, az eré ekről fol tatott viták a ;
saját aga és kör ezete szá ára a hel es selekedet alapelvei ek egfogal azása.

Ismeretek
A

ai

Követel é yek

agyar társadalo

A ta uló tudja re dszerez i, ele ez i az infor á iót, következtetéseket levo i; leg e
képes érvel i álláspo tja ellett és egértei ások álláspo tját; leg e képes sze elvé ek ö álló feldolgozására szó a és írásSzo ializá ió és társadal i devia iák
ö gyilkosság, ű özés, alkoholiz us, va daliza ; leg e képes egfo tolt, tárg ilagos
us, idege gyűlölet, ká ítószer
véle é alkotásra, esetleg véle é változA szo ializá ió fogal a, tartal a és szí terei
tatásra is; tudjo eszá ol i saját tapasztalaPro lé ák a szo ializá ió fol a atá a .
tairól vag tö egko
u iká iós eszközök ől
Az iskola világa
A űveltség társadal i szerepe
szerzett is ereteiről, és leg e képes értéKözoktatás – szakoktatás – felsőoktatás
kel i azokat; is erje a társadal i, állampolA űvelődés iskolá kívüli for ái és szí terei
Az iskolá kívüli űvelődés e , képzés e részt gári és gazdasági is eretekhez kap solódó
általá os és ko krét fogal akat; leg e tiszvevők érdekérvé yesítési lehetőségei
A politika világa
tá a a de okratikus go dolkodási és agaA politika fogalma. Diktatúra és de okrá ia
tartási intákkal.
Társadal i soportok – társadal i o ilitás
A társadalo rétegződése és tér eli szerkezete
Gazdagság és szegé ség. Ne zeti és et ikai
kise ségek

Az érdekérvé esítés külö féle ódjai
Tö egko
u iká ió és politika.
Rendszerváltás Magyarországo . A hazai pártok
általá os jelle zői. Érdek-képviseleti szervezetek
és yo ásgyakorló soportok
A közvéle é y-kutatás

Kap solódási po tok:

Földrajz: régiók, ag ar tájak kulturális, éprajzi és ter észeti értékei. Demográfiai utatók, épesség összetétele, gazdasági szerkezetváltás. Mu ka élküliség. Glo alizá ió. Európai U ió, a satlakozás
hatásai. A u kaerő sza ad ára lása. Tra sz a io ális vállatok egjele ése Mag arországo .
Politológia, szo iológia: re dszerváltás. Kise ségek, et iku ok. Szo iális háló hiá osságai.
Etika: társadal i szolidaritás. Tö ség és kise ség.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Társadal i o ilizá ió, szo ializá ió, társadal i rétegződés, politika,
párt, pártre dszer, édia, tö egko
u iká ió.
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Te atikai egység
Értékelés

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK

MÉRÉSE

óra

1. A ta ulók éves teljesít é é ek értékelése portfólió
2. Hag o á os írás eli/szó eli vizsgafeladatok
* lásd 28. oldal

A TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI

A ta ulók legye ek képesek a források és a ta kö yvi szöveg egyevetésére. Tudja ak i liográfiákat készíte i az iskolai és közkö yvtárak felhasz álásával kiselőadások, vitai dítók éljára. Tudjanak felépített feleletet ad i a ta ult té ákról. Tudja ak á rákat,
térképeket és egyé is ert és új is erethordozókat értel ez i
élőszó a , rövid felkészülés utá . Tudja ak éréseket készíte i a
térképe ö állóa vagy szakta ári segítséggel lakosságszá , épsűrűség, gazdasági fejlettség . Tudják a térképe á rázolt jele ségeket eépíte i szó eli és írás eli feladatok egoldásá a.
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Éves óraszá :
Esti tagozat: 62 óra
Heti óraszá :
Esti tagozat: 2 óra
Te atikai egység
Is étlés
Javaslat

. évfolya

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

4 óra

Az előző év e szerzett is eretek feleleve ítése.
Pró a érettségi

A TANTÁRGYHOZ (MŰVELTSÉGTERÜLETHEZ) KAPCSOLHATÓ FEJLESZTÉSI FELADATOK
MINDEN TEMATIKAI EGYSÉGRE VONATKOZÓAN

Is eretszerzési és - feldolgozási képességek
A források a és feldolgozások a található i for á iók gyűjtése. Azo os eseé yről, jele ségről készült külö öző forrásrészletek összehaso lítása. Külö öző típusú források ele zése, elle tétes felfogású forrásrészletek összehaso lítása, értel ezése, feldolgozása. A források a fellelhető leegyszerűsítő véle éyek kritikus értel ezése ta ári rávezetéssel. A fil ek, fil híradók értel ezése.
A édia forrásértéké ek, jellegé ek felis erése, ele zése. Ne zetközi szerződések, szövetségi egállapodások, e zetközi szervezetek alapok á yai ak ele zése. A
törté ele tárgyi e lékei ek felis erése, értel ezése élőszó a vagy írás a . Eltérő álláspo tok felis erése egadott törté el i források és tudo á yos feldolgozások szövegé e ;
az eltérések okai ak vizsgálata. A változás törté eti jellegé ek értel ezése eghatározott
korszak a . A törté ele jele tős sze élyiségei életútjá ak e utatása. Kie elkedő törtéel i sze élyiségek dö tései ek értékelése.
Törté el i folya atok, korszakok felis erése, s az európai régiók Nyugat-Európa, KözépEurópa, Kelet-Európa egkülö öztetése. Törté el i ese é y, i téz é y, szervezet egis erése források alapjá . A külö öző fejlődési régiók egkülö öztetése, összehaso lítása.
Tájékozódás kézikö yvek e , az is eretterjesztő folyóiratok a és az i ter et vala ely agyar yelvű keresőprogra já a . Te atikus i liográfiák készítése az iskolai és közkö yvtárak felhasz álásával.
Kifejezőképességek
A törté ele
eghatározó jele tőségű törté el i sze élyiségei ek szerepé ek értékelése.
A korszakokra vo atkozó törté el i szakkifejezések helyes hasz álata. A törté el i fogalmak
agyarázata. Érvelési te h ikák is erete és alkal azása szó a és írás a . Egy té a e utatása tö féle ódszer és eszköz élőszó, térkép, kép, fil részlet, tárgyak st . ötvözésével.
Egy-egy előre egadott kérdés kap sá saját véle é y egfogal azása, kifejtése.
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Előadás készítése eghatározott terjedele e törté eti té ákról segédeszközök felhaszálásával.
Hossza adatsorok, grafiko ok, á rák alapjá törté el i változások felis erése és e utatása.
Sze léletes diagra ok és grafiko ok készítése gazdasági, társadal i, de ográfiai folyamatokról. Tá lázatkészítés de ográfiai, gazdasági és társadalo törté eti
adatok e utatásához.
Jártasság a feladatlapok kitöltésé e ; tájékozottság javítási elvei e és ódszereiben. Jegyzetek készítése előre egadott szakirodal i részletek alapjá , kiselőadások készítése.
Tájékozódás az idő e
Fo tosa folya atok vagy jele ségek időre djé ek összeállítása. Időre di tá lázat készítése
Az idő e való jártasság e utatása élő eszéd e , írás a és a térképe . A tér e és idő e
játszódó ese é yek közötti kap solat felis erése. Időre di tá lázatok és térképek összehaso lítása, rajzok és térképek készítése. Az egyete es és a agyar kro ológiák hasz álata.
Tájékozódás a tér e
Törté el i jele ségek ter észeti feltételei ek egállapítása a szakta ár út utatása alapjá . Törté el i helyek azo osítása ai térképeke . Se atikus rajz készítése egy-egy történeti
táj egységeiről. Te atikus törté el i térképek adatai ak összehaso lítása pl. gazdasági
fejlődés, épsűrűség, e zetiségi összetétel változása .

Te atikai egység

Előzetes tudás

A NAGY GAZDASÁGI VÁLSÁGTÓL A
MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG.

18 óra

MAGYARORSZÁG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
(1929–1945)
A korá
tése.

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek feleleve íIsmeretek

Az olasz fasiz us ideológiája és a fasiszta párt hatalo ra jutása
Az 1929-33-as világgazdasági válság. Válságkezelés az USA-ban.
A e zeti szo ializ us ideológiája, a á i párt hatalo ra jutása és a á i diktatúra jelle zői.
A sztáli i diktatúra a -as évek e .
A ásodik világhá orú fő ese é ei, fordulópo tjai. A szövetségesek g őzel e.
A egosztott Európa.
Gazdasági válság és jo ratolódás a ag ar elpolitiká a .
Mag arország há orús részvétele a II. világhá orú a . A Kálla -kor á politikája.
A é et egszállás. A holokauszt Mag arországo .
A sikertele kiugrás. A ilas hatalo átvétel.
Mag arország szovjet felsza adítása és egszállása.
Kap solódási po tok:
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Földrajz: Mag arország és Közép-Európa ter észeti adottságai.
diológia-egészségta : Sze t-G örg i Al ert.
Mag ar elv és irodalo : A N ugat i t fol óirat és i t ozgalo ; József Attila; a épi
írók; a határo túli irodalo . Rad óti Miklós, Se pru : A ag utazás, Kertész I re: Sorstalanság. Sze él es törté etek, aplók, e oárok
Mozgóképkultúra és édiais eret: Ava tgárd – Kassák Lajos. Tö egko
u iká ió, édiuok hatása a i de api életre, a ag ar ha gosfil g ártás kezdetei. Propagandaeszközök
Mozgóképkultúra és édiais eret ,Vizuális kultúra: A te h ikai képalkotás: fé képezés, a
fil jele tősége. Fé képek értel ezése pl. Capa: A or a diai partraszállás fé képei .
Videó-i terjúk, visszae lékezések, a videó-i terjú, i t űfaj ele zése
I for atika: A agg űjtés tudatos és kritikus i ter ethasz álattal a revízió, irrede tiz us
té ájában. Ar hív fil felvételek keresése az i ter ete , és ele zésük.
Fizika: Nukleáris e ergia, ato o a.
Etika: Az i tolera ia, a g űlölet, a kirekesztés, a rassziz us.
Hitta : Ta úságtevők a ásodik világhá orú idejé .

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Évszá ok:
,
,
,
,
. szepte er .,
. jú ius .,
.
jú ius .,
. ájus ., augusztus ., szepte er .
. ove er
.,
. ár ius .,
. augusztus .,
.jú ius ., 1943.
ja uár,
. ár ius .,
. októ er .,
. de e er .,
. április.
Sze élyek:
Ke es, Roosevelt, Hitler, Göri g, Chur hill, Ro
el, Mo tgo er ,
Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bajcsy-)sili szk E dre, Gö ös G ula, dárdoss László, Kálla Miklós, Szálasi Fere , Dál oki Miklós déla
Topográfia:
drit Ne zetközösség, Szlovákia, Le i grád, Pearl Har or, Mid a ,
Sztáli grád, Aus h itz, Hirosi a, El-Alamein, Kurszk, Normandia, Felvidék, Újvidék, Kárpátalja, Voro ezs, Do -kanyar.
Fogalmak:
Tőzsde, túlter elési válság, Ne Deal, tervgazdálkodás, totális diktatúra, e zetiszo ializ us, derli –Ró a te gel , A s hluss, ko e trá iós tá or, épirtás, holokauszt, partizá , totális há orú, a tifasiszta
koalí ió.
Népi-falukutató ozgalo , ilas ozgalo , ilas pu s, zsidótörvé , feg veres se legesség, hadigazdaság, „hi tapolitika”, „kiugrás”,
gettó, deportálás, u kaszolgálat, hadifogság.
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A JELENKOR ÉS
Te atikai egység

Előzetes tudás

18 óra

MAGYARORSZÁG A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN
(1945-TŐL NAPJAINKIG)
A korá

i iskolai ta ul á ok sorá szerzett is eretek feleleve ítése
Ismeretek

Hideghá orús sze e állás és időszakos e hülés politikája a ásodik világhá orú utá .
A ko
u ista re dszerek kialakulása és ukása. Az Európá kívüli világ Kí a, I dia, Japá .
Az európai i tegrá ió törté ete, az EU alapelvei, fo tosa i téz é ei, azok űködése. Az
e eriség az ezredforduló : a glo ális világ és pro lé ái. Mag arország újjáépítése a II. világhá orú utá , a de okratikus közélet kiépítésé ek kísérlete. A párizsi ékeszerződés. A
ko
u ista diktatúra kiépítése. A forradalo hoz vezető út. Az
-os forradalo és szaadsághar . A Kádár-re dszer kiépülése: egtorlás és diktatúra. Az élet ód átalakulása.
De ográfiai változások. Társadal i változások hatásai, a ro a épesség pro lé ái. Az ellenzéki ozgal ak kialakulása és erősödése. A re dszerváltozás. A határoko túli ag arság
helyzete. A ag arországi e zetiségek és vallási soportok.
Kap solódási po tok:
Mag ar elv és irodalo : Or ell, Szolzsenyicin, Hrabal, Camus, Garcia Marquez. : Ill és G ula: Eg
o dat a zsar okságról. Né eth László, Nag László, Sütő A drás, Weöres Sá dor,
Ottlik Géza, Örké Istvá .
Fizika: hidrogé o a, ukleáris feg verek.
Vizuális kultúra: A poszt oder , i ter ediális űvészet.
Mozgóképkultúra és édiais eret: Doku e tu fil ek, híradók ele zése.
Test evelés és sport: Oli piatörté et, ag ar részvétel és sikerek a korszak oli piái .
Földrajz: Az EU kialakulása, jelle zői, tagálla ai; glo ális világgazdaság apjai k a , glo ális
kör ezeti pro lé ák; épesség, épesedés, ur a izá ió; fejlődő és fejlett országok gazdaságá ak jellemzői; Kí a.
Etika; filozófia: Koru k erköl si kihívásai.
É ek-ze e: Világze e
Informatika: I for á iókeresés, i for á ió-felhasz álás.
Matematika: Diagra ok, tá lázatok, grafiko ok – adatleolvasás, készítés, értel ezés, statisztikai fogalmak ismerete.

KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Évszá ok: 1947, 1948, 1949, 1955, 1956, 1957, 1961, 1975, 1991, 1946,
1947. február .,
,
.októ er ., ove ber 4., 1963, 1968,
.októ er .,
,
.
Sze élyek: Nehru, Gandhi, Csang Kaj-sek, Mao Ce-tung, Ho Si Minh, Truman, Ade auer, Hrus sov, Nasszer, Ke ed , XXIII. Já os, Will dra dt,
Walesa, Reaga , Gor a sov, Mi dsze t József, Nag Fere , Rákosi Mát ás, Kádár Já os, Nag I re, A tall József, Gö z Árpád.
Fogalmak: Vasfüggö , hideghá orú, feg verkezési verse , Tru a -elv,
Marshall-segél , szo iális pia gazdaság, európai i tegrá ió, NATO, Varsói
Szerződés, ró ai szerződések, holdraszállás, Ideiglenes Nemzetg űlés,
S)Ed, há orús ű ös, ép íróság, jóvátétel, kollektív ü tetés elve, kitelepítés, lakosság sere, eszolgáltatás, ÁVH, pártálla , földosztás, ötve es
évek, i ter álás, u kásta á s, elle zéki ozgal ak, Petőfi Kör, reformszo ializ us, ásodik gazdaság, har adik világ, drezs ev-doktrí a, gloális világ, e hülési politika, ku ai rakétaválság, az Európai U ió
Topográfia:NDK, NSZK, Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin, Kuba, Szuezi-csatorna,
az új európai álla ok Szlové ia, Horvátország, Szer ia, Montenegro,
Bosznia-Her egovi a, Lettország, Litvá ia, Észtország, Fehéroroszország,
Ukraj a, Moldova, Szlovákia, Csehország .
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Tematikai egység
Előzetes tudás

ETIKA ÉS FILOZÓFIA
Korá

18 óra

a szerzett el életi is eretek és g akorlati tapasztalatok.

A társadal i eg üttélés etikai sza ál ai ak egis erése. A tudatos
elátáso alapuló kritika elsajátítása. A jogérzék fejlesztése. A társadal i felelősségtudat el él ítése. A társadalo el élet és az
etika alapfogalmai ak elsajátítása. Az ö álló tájékozódáshoz és a
tudatos életvezetéshez szükséges jelle vo ások, készségek, is eretek kialakítása. Az erköl si érzék, az etikai álláspo tok egvitatáA ta tárgyhoz
sa képességé ek fejlesztése. A saját egg őződés kifejezéséhez és
(műveltségterülethez
a ások egg őződésé ek egértéséhez és tiszteletéhez szüksékap solható fejlesztési
ges morális és i tellektuális képességek felfedeztetése, fejlesztése.
feladatok
Tapasztalatok szerzése a filozófia sajátos, az e eri szelle
i de
ás tevéke ségi for ájától külö öző go dolkodás ódjáról.
Az e eri léttel kap solatos kérdések felvetése és az ö álló válaszkeresés képességé ek kialakítása; igé felé resztése arra, hogy a
ta ulók felis erjék saját koruk lé egi pro lé áit és reflektálja ak
a felvetődő kérdésekre.

JAVASOLT TÉMÁK
Az erköl si selekedet di e ziói

Etikai alapfogalmak








A jó és a rossz
A választás sza adsága, az e
lőssége
Törvé és lelkiis eret
Materiális és for ális etikák
A sze vedés tapasztalata
Szá dék és következ é

er fele-

Mi a filozófia?
A filozófia fogal a és tárg a, eredete, viszoa a szaktudo á okhoz, a valláshoz, a
űvészethez és a i de api élethez.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK















Élet élok, ö egvalósítás
Ö e sülés és ások irá ti tisztelet
Az élet tisztelete
A e iség és a saládi élet erköl sta a
Elkötelezettség, tolera ia, szolidaritás
Hazaszeretet és példái
Segítség, áldozat, szolidaritás, a sze él es kap solatok erköl si dile
ái
Mu kaerköl s
Etikus fog asztás
Törvé tisztelet és polgári e gedetle ség
Erköl s és politika
Gazdaságetikai alapelvek

Erköl s, érték, sodálkozás thau a , tapasztalat e píria , kételkedés szkepszis , logosz.
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Te atikai egység
Értékelés,

érés

KÖVETELMÉNYEK
A 12. ÉVFOLYAM
VÉGÉN

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK A MÉRÉSE

4 óra

1. A ta ulók éves teljesít é é ek értékelése (portfólió)
2. Hag o á os írás eli/szó eli vizsgafeladatok
* lásd a lap aljá
A ta uló tudjo ö álló kö yvtári u ka alapjá kiselőadást tartani.
Tudja, i törté t Európa ás régiói a a agyar törté ele egyegy kie elkedő ese é ye idejé . Legye képes összefüggéseket
talál i a törté el i ese é yek és a te h ikai-gazdasági fejlődés
legfo tosa állo ásai között. Tudja a XX. századi agyar és egyete es törté ele legfo tosa fordulópo tjait, idejét. Tudja is ertet i a de okrá iák és diktatúrák legjelle ző
vo ásait. Legye
képes éhá y jele tős ese é yhez kap solódó forrást összehaso líta i. Is erje a ai agyar közjogi és politikai re dszer alapele eit.
Kör yezeté ek, lakóhelyé ek fo tos törté el i ese é yeit el tudja
helyez i a köztörté et folya á a .

Rövide a portfólióról

A portfólió az egyes ta uló egy hossza időszak alatt külö öző ódo készített u kái ól öszszeállított gyűjte é y. Alkal azása szükségessé tette eg ol a értékelési ódszer kidolgozását,
a el ek segítségével lehetővé vált a g akorlat a
egszerzett ko pete iák pedagógiai feltárása,
diag osztizálása és elis erése. A portfólió arra szolgál, hogy a pedagógus a hagyo á yos osztályozással sze e a diák teljesít é yét holisztikusa , az összes jelle ző doku e tu segítségével
értékelje. Az értékelési éllal készült portfólió segítségével egállapítható, hog
it tud ak, ire
képesek eg adott területe a diákok.
Ekkor az értékelés kritériu ai, sze po tjai világosak és előre egadottak a ta ulók szá ára. A portfólió értékelése i de ekelőtt a ta ulói ö értékelésre támaszkodik.
A ta ulók a portfólió készítése sorá aktíva értékelik u kafol a ataikat, az elvárások világosak
szá ukra, is erik és értik az értékelés sze po tjait. Maga az értékelés összetett, ko te tus a helyezett. A portfólió fejlesztheti a ta ulók dö tésképességét és ö értékelését, az ö refle ió képességét, a etakog itív tudást a ta ítási-ta ulási fol a at a .
Az eg é fejlődési fol a ata is egragadható, ez tová i lehetőséget ad az ö refle ióra, a
metakog í ió fejlődésére. Az ö álló ta ulás, értékelés és ö értékelés fol a atai a portfólió alkal azása sorá eg ással összefo ódva jele ek eg. A portfólió tartal azhat külö öző produk iókat,
így esszéket is. Eg eszszé értékelése akkor korrekt, ha azt megadott tartal i sze po tok szeri t két
pedagógus véle é ezi. A e
i e véle é ük elle tétes, úg eg har adik véle é ezőt is
felkér ek. A külö öző éllal készült dolgozatok el írálásához osztál zatetalo okat is alkal azhatnak.
A portfólió yilvá os e utatása az iskolavezetés, az osztál társak, szülők és a lee dő unkáltatók
előtt sokkal tö et árul el a ta ulók ko ple ko pete iáiról, i t a puszta osztályzat. Komplexen
o takozik ki a ta uló portréja: ta ulási stílusa, stratégiája, te h ikája és azok fejlődési irá yai.
A portfólió általá os eszköz, alkal as az élethosszig tartó ta ulás egyes szakaszai ak doku e tálására is. Például a tová ta ulás ál a felsőoktatás a , u kahel keresés él a szó eli e utatkozó
beszélgetés él preze tá ió for ájá a kitű őe alkal azható.
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M VÉSZETI ISMERETEK – DRÁMA ÉS TÁNű
9–11. évfolyam

(Esti tagozat)
A drá a és tá ta ítása ol a
űvészeti és űvészetpedagógiai tevéke ség, a el ek
élja az él é eke keresztül törté ő egértés, vala i t a ko
u iká ió, a kooperá ió, a
kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzésé ek erősítése.
A drá a és tá
kreatív fol a ata szolgálja a ta ulók ö - és társis ereté ek
gazdagodását, segíti az oldotta és kö
e kap solatépítést és kap solatfe tartást.
A dra atikus és a ozgásos-tá os tevéke ség g akorlása és ta ulása hozzájárul a
e zeti, hel i vag a e zetiségi hag o á
egis eréséhez, az ö azo osság
erősítéséhez, fo tos szerepe lehet a közösségi tudat kialakításá a .

SZEMPONTOK, AJÁNLÁSOK A MEGVALÓSÍTÁSHOZ














A tárg köz űveltségi tartal ai, fejlesztési feladatai elsősor a tevéke ségközpo tú,
g akorlati képzés sorá sajátíthatók el.
A te atikai eg ségekhez időkeretek sak ajá latké t határozhatók eg, ivel a té ák
feldolgozása ko ple g akorlati tevéke ségek kereté e valósul eg.
A feltü tetett te atikai eg ségek és köz űveltségi tartal ak egjele ése átfedi
eg ást, a tagolás sak a kö
e
átteki thetőséget szolgálja, a feltü tetett
óraszá ajá lások az éves összóraszá vo atkozásá a
újta ak tájékoztatást.
A te atikai egységek e sorre d e , ha e a korosztály és a soport adottságai ak
egfelelőe , a szakta ár dö tése alapjá dolgozhatók fel.
A drá a és tá
etodikájá ak, te atikájá ak felépítése a korosztál tól, a soport
adottságától és képzettségétől, vala i t a hel i evelési-oktatási éloktól függőe
külö öző lehet.
A ta tárg ta ításá ak legfo tosa
élja a szí ház- és drá atörté eti, a szí ház- és
drá ael életi is eretek elsajátítása aktív, dra atikus tevéke ségek alkal azásával, a
ár
eglévő for a elvi, dra aturgiai, drá ajátékos is eretek re dszerezése,
értel ezése, vala i t a iztos kifejezőkészség kialakítása ár el eg é i vag soportos
alkotótevéke ség sorá . Fo tos a egfelelő értel ezői eszköztár elsajátítása, és a ak
tudatos és adekvát hasz álata, illetve az eligazodás képességé ek egtere tése a
kortárs kultúrá a .
A drá a és tá jellegé él fogva agy szerepet játszik tö
fejlesztési területe
eghatározott is eretek elsajátításá a , készségek kialakításá a és képességek
fejlesztésé e .
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9. évfolyam
Éves óraszám: 36, heti óraszám: 1 óra.
Tematikai egység
JAVASLAT

Tematikai egység

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

1 óra

A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve.

CSOPORTOS JÁTÉK ÉS MEGJELENÍTÉS

4 óra

Előzetes tudás

A kontextusnak megfelelő nyelvhasználat.
A társak iránti bizalomérzet.
A kommunikációs csatornák ismerete és alapszintű fejlesztése
(vokális, verbális, nem verbális).
A mozgáskultúra és a mozgásos kommunikáció alapfokú ismerete.

A tantárgyhoz
(m veltségterülethez)
kapcsolható fejlesztési
feladatok

A tanulók önkifejezési készségének fejlesztése, megnyilatkozásaik
bátorítása, együttműködésük erősítése.
A kommunikáció különböző típusainak ismerete és a szituációhoz
illő használata.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Koncentrációs és lazítógyakorlatok.
Ön- és társismereti gyakorlatok (pl. ismerkedő és megismerő játékok, interakciós
gyakorlatok).
Páros, kiscsoportos és csoportos egyensúly- és bizalomgyakorlatok.
Verbális és nem verbális kommunikációs gyakorlatok: szándékos és tudatos nyelvi
választások, kifejezésmódok felismerése és használata dramatikus tevékenységekben.
Egyéni jellemzők (pl. stílus, karakter, státusz, érzelem) ábrázolása nyelvi és gesztusnyelvi
eszközökkel.
A konkrét és absztrahált mozgás közötti különbség tudatosítása.
KULCSFOGALMAK

Koncentráció, stílus, hangulat, érzelem.

FOGALMAK
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Tematikai egység
Előzetes tudás

RÖGTÖNZÉS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS

4 óra

Részvétel improvizációs munkában. Részvétel az improvizációk
elemző értékelésében, megvitatásában.

A tantárgyhoz
A megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazása.
(m veltségterülethez) A dramatikus tevékenységek elemző megbeszélése, önálló
kapcsolható fejlesztési véleményalkotás.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Improvizáció a tanár által megadott téma vagy fogalom, cselekményváz (jelenetváz)
alapján.
Némajátékos és szöveges improvizációk (pl. mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal),
szituációs játékok (pl. befejezetlen történetre, fotóra, filmre, képzőművészeti alkotások
reprodukcióival, a szereplők jellegzetes vonásainak megadásával).
Spontán és előkészített mozgásos improvizáció adott zene, téma, művészeti alkotás vagy
fogalom stb. alapján.
Rövid, mozgásos etűdépítés és különféle feltételekre alapozó improvizációk (pl. versek által
keltett hangulatokra épülő improvizációk, szimbolikus mozgásokból építkező
improvizációk, zenés etűdök indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával).
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Tematikai egység

Stílus, karakter, viszonyok, feszültség, státusz, kontraszt,
harmónia-diszharmónia, fokozás, variáció, arányosság, hatás.

A DRÁMA ÉS A SZÍNHÁZ FORMANYELVÉNEK

7 óra

TANULMÁNYOZÁSA

Az alapvető színházi műfajok felismerése.
A színház egyes jelentésteremtő eszközeinek felismerése.
Különféle színházi korszakok, stílusok és műfajok felismerése és
A tantárgyhoz
(m veltségterülethez) jellegzetességeik megfogalmazása. A színház és dráma jellemző
jegyeinek
azonosítása.
Alapszintű
dramaturgiai
kapcsolható fejlesztési műfaji
fogalomkészlet használata.
feladatok
Előzetes tudás

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Dramatikus tevékenység: különböző formanyelvi elemek összefűzése, egymásra építése a
kívánt tartalom kifejezése érdekében. A színpadi hatáselemek, egyes színházi stílusok,
színházi műfajok jellemző jegyeinek azonosítása és alkalmazása saját dramatikus
tevékenységekben. Különböző dramatikus és színházi tevékenységek alkalmazása az
improvizációkban és jelenetekben, a figurateremtés folyamatában. A dramatikus
tevékenységek megbeszélése során a dramatikus eszközök és a színházi formanyelv
elemeinek értelmezése a tanult szakkifejezések alkalmazásával. Alkotó jellegű részvétel a
közösség és a szaktanár közös igénye szerint a nyilvánosság (elsősorban saját közönség)
számára készített egyéni vagy közös produkcióban (megismerkedés a felkészülés lépéseivel,
a próbafolyamattal, produkció lebonyolításával).
KULCSFOGALMAK

Sűrítés, feszültség, fókusz, szimbólum.

FOGALMAK
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Tematikai egység
Előzetes tudás

TÖRTÉNETEK FELDOLGOZÁSA

7 óra

Részvétel történetek, élmények dramatikus feldolgozásában.
Művészeti
alkotások
megjelenítésen
keresztül
történő
feldolgozása.

Érdeklődés felkeltése a kultúrtörténet, történelem iránt.
A tantárgyhoz
(m veltségterülethez) Dramatikus eszközök tudatos alkalmazása események, művészeti
kapcsolható fejlesztési alkotások feldolgozásában, megjelenítésében.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Jeles alakokhoz, eseményekhez, korszakokhoz tartozó élethelyzetek feldolgozása
dramatikus tevékenységekkel.
Irodalmi m vek részleteinek vagy egészének feldolgozása drámás eszköztár/dramatikus
tevékenységek alkalmazásával.
Különböző m vészeti ágakhoz tartozó m alkotások irodalmi és/vagy filmes és/vagy
dramatikus és/vagy mozgásos adaptációja.
Mindennapi
történetek,
érzések,
élmények
feldolgozása
drámajátékos
tevékenységformákkal.
A célirányos helyzetértékelési és döntési képesség fejlesztése a történetek feldolgozása
során.
KULCSFOGALMAK

Dramatizálás, szituáció, motiváció, történet, cselekmény, adaptáció.

FOGALMAK
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Tematikai egység

Előzetes tudás

MEGISMERŐ- ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG

8 óra

Különböző művészeti alkotások dramatikus tevékenységen
keresztül történő feldolgozása.
Színház- és drámatörténeti ismeretek iránti érdeklődés felkeltése.
A dramatikus néphagyományok alapfokú ismerete.
Színházi előadások megtekintése alapján a befogadó/értelmező
képességek fejlesztése.
Egyes történelmi táncok, társastáncok felismerése.

Színházi előadások elemzése színházi fogalmak alkalmazásával.
A tantárgyhoz
(m veltségterülethez) Előadások dramatikus eszközökkel történő feldolgozása.
kapcsolható fejlesztési
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások (hivatásos vagy amatőr színházi
társulat előadása, annak hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok előadásainak)
megtekintése.
Előadások elemzése az élmények befogadását elősegítő dramatikus tevékenységformákkal.
A színészi, rendezői, dramaturgiai és egyéb tervezői munka alapszintű elemzése.
Színház- és drámaelméleti ismeretek megalapozása a látott előadásokhoz kapcsolódóan
(pl. a drámai műnem jellegzetességei, dramaturgiai alapfogalmak, a színházművészet
összművészeti sajátosságai).
Egyszerűbb tánc- és mozgásszínházi műfajok felismerése.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Tematikai egység
JAVASLAT

Tematikai egység
JAVASLAT

Dramaturgiára, szcenikára, színészi játékra vonatkozó legfontosabb
alapfogalmak a szaktanár választása szerint.

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET

4 óra

Az előző témakörökben tárgyalt ismeretek elmélyítése, a más
művészeti ágakhoz köthető kapcsolódási pontok felismerése,
értelmezése.

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

1 óra

A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve.

A tanulók képessé válnak a pontos önkifejezésre, a mások előtti
megnyilatkozásra és együttműködésre.
Növekvő intenzitással és mélységgel vesznek részt szerepjátékokban,
A fejlesztés
csoportos improvizációkban.
várt eredményei az Tudatosan és kreatívan alkalmazzák a megismert munkaformákat.
évfolyam végén
Képessé válnak a megismert dramaturgiai fogalomkészlet
használatára.
Képesek színházi előadások dramatikus eszközökkel történő
feldolgozására.
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10. évfolyam
Éves óraszám: 36, heti óraszám: 1 óra.
Tematikai egység
JAVASLAT

Tematikai egység

Előzetes tudás

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSE

1 óra

A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve.

CSOPORTOS JÁTÉK ÉS MEGJELENÍTÉS

4 óra

A tanulók önkifejezési készségének fejlesztése, megnyilatkozásaik
bátorítása, együttműködésük erősítése.
A kommunikációkülönböző típusainak ismerete és a szituációhoz
illő használata.

A figyelemtartás idejének növelése, figyelemmegosztás
fejlesztése.
A tantárgyhoz
(m veltségterülethez) Ön- és társismeret érzékenyítése.
kapcsolható fejlesztési Stílusok jellemzőinek megismerése, beszédstílusok alkalmazása.
Mozgásstílusok felismerése, ábrázolása.
feladatok
A tanulók egyéni fejlődésének elősegítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A figyelemmegosztás fejlesztésére irányuló gyakorlatok.
A figyelemtartás idejének növelésére irányuló gyakorlatok. Összetett memóriagyakorlatok.
Ön- és társismeret fejlesztése, a megismerő, felismerő képesség fejlesztése.
Összetett kommunikációs és beszédfejlesztő gyakorlatok.
A tánc- és mozgásszínházi technikák alapjai.
Fizikai koncentrációt, testtudatot fejlesztő gyakorlatok.
Csoportos együttműködést igénylő mozgásgyakorlatok.
KULCSFOGALMAK

Stílus, karakter, harmónia-diszharmónia, fokozás.

FOGALMAK
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Tematikai egység

RÖGTÖNZÉS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS

4 óra

Előzetes tudás

A megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazása.
A dramatikus tevékenységek elemző megbeszélése, önálló
véleményalkotás

A tantárgyhoz
(m veltségterülethez)
kapcsolható fejlesztési
feladatok

Különböző konkrét és metaforikus kifejezésformák alkalmazása
improvizációkban.
Stílusok alkalmazása saját megjelenítések során.
Történetek
megjelenítése
mozgásokkal,
mozgásos
improvizációval.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Improvizáció a megismert kifejezési formák összefűzésével és/vagy alkalmazásával.
Különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos alkalmazása dramatikus
tevékenységek során.
Improvizáció a megismert színházi stílusok elemeinek alkalmazásával (pl. realista, jelzéses,
túlzó játékstílus eszközeinek alkalmazásával).
Mozgássor tervezése, mozgásos improvizáció.
Gyakorlatok a konkrét és stilizált mozdulatok közötti különbség érzékeltetésére.
A csoport vagy a szaktanár választása szerint produkciós tevékenység (pl. egyéni vagy
közös daléneklés, versek, drámai művek vagy epikai művek egyéni vagy csoportos előadása,
szerkesztett játékok színrevitele).
Közreműködés egyéb produkciós munkában (pl. szcenika, zene, hangtechnika, dramaturgia,
képi rögzítés).
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Tematikai egység

Előzetes tudás

Realista, a jelzéses és a túlzó játékstílus, metaforikus
kifejezőeszközök, konkrét és stilizált mozgás.

A DRÁMA ÉS A SZÍNHÁZ FORMANYELVÉNEK

7 óra

TANULMÁNYOZÁSA

Különféle színházi korszakok, stílusok és műfajok felismerése és
jellegzetességeik megfogalmazása.
A színház és dráma jellemző műfaji jegyeinek azonosítása.
Alapszintű dramaturgiai fogalomkészlet használata.

Színházi műfajok és stílusok tanulmányozása.
A tantárgyhoz
(m veltségterülethez) Ismerkedés a különböző színházi irányzatokat képviselő előadások
kapcsolható fejlesztési sajátosságaival.
feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Színházi m fajok és stílusok tanulmányozása: a történeti műfajok és napjaink színházi
műfajai; az egyes színházi stílusok jellemző jegyeinek, kifejezőeszközeinek felismerése a
látott előadásokban.
Ismerkedés a különböző színházi irányzatokat képviselő előadások sajátosságaival.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Színházi műfajok (pl. komédia, tragédia, bohózat), zenés, mozgás- és
táncszínházi műfajok, posztmodern.
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Tematikai egység

Előzetes tudás

TÖRTÉNETEK FELDOLGOZÁSA

7 óra

Érdeklődés felkeltése a kultúrtörténet, történelem iránt.
Dramatikus eszközök tudatos alkalmazása események, művészeti
alkotások feldolgozásában, megjelenítésében.

Színházi stílusok alkalmazása improvizációkban.
A tantárgyhoz
(m veltségterülethez) Történetek megjelenítése különféle színházi formanyelveken.
kapcsolható
fejlesztési feladatok
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Improvizációk különféle színházi stílusok elemeinek alkalmazásával.
Történetek megjelenítése megközelítése a megismert színházi eszközökkel.
Különböző művészeti ágakhoz tartozó művészeti alkotások (pl. irodalmi művek,
festmények, szobrok, zeneművek, filmek, fényképek vagy azok részleteinek) megközelítése
a megismert színházi eszközökkel.
Mozgásos improvizációk zene, szituáció, téma, szöveg vagy vizuális elemek
felhasználásával.
Kulcsfogalmak
fogalmak

A szaktanár választása szerint.
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Tematikai egység

MEGISMERŐ- ÉS BEFOGADÓKÉPESSÉG

8 óra

Színházi előadások elemzése színházi fogalmak alkalmazásával.
Előadások dramatikus eszközökkel történő feldolgozása.
Színház- és drámatörténeti, színház- és drámaelméleti ismeretek a
szaktanár döntése szerinti mennyiségben, a választott érettségi
A tantárgyhoz
vizsgára való felkészülés függvényében. Tájékozottság kialakítása
(m veltségterülethez)
egyes kortársszínházi irányzatok területén. A társművészetek
kapcsolható fejlesztési
szerepe a kortárs színházi előadásokban. A színház összművészeti
feladatok
jellegének megismerése. Egyes tánc- és mozgásszínházi formák
ismerete.
Előzetes tudás

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Színház- és drámatörténeti, színház- és drámaelméleti ismeretek a szaktanár döntése
szerint, pl.
 A színház rituális gyökerei.
 Az ókori dráma és színház (javasolt: pl. Szophoklész, Plautus).
 Az angol reneszánsz dráma és színház, Shakespeare dramaturgiája (javasolt pl.
Rómeó és Júlia, Szentivánéji álom, Hamlet).
 A francia klasszicizmus drámája és színháza, Molière dramaturgiája, a jellem- és a
helyzetkomikum (javasolt pl. A fösvény, Tartuffe).
Ismerkedés napjaink világszínházi törekvéseivel.
Összművészeti sajátosságok; a művészeti ágak viszonya a látott előadásban.
Különböző kortársszínházi irányzatokat képviselő előadások (hivatásos vagy amatőr
színházi társulat előadása, annak hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok
előadásainak) megtekintése. Előadások elemzése. Tánc- és mozgásszínházi előadások
megtekintése.
KULCSFOGALMAK A szaktanár döntése szerinti színház- és drámatörténeti, színház- és
drámaelméleti alapfogalmak: pl. hármas egység, tragikum, helyzet- és
FOGALMAK
jellemkomikum.
Tematikai egység
JAVASLAT

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET

4 óra

Az előző témakörökben tárgyalt ismeretek elmélyítése, a más
művészeti ágakhoz köthető kapcsolódási pontok felismerése,
értelmezése.

Tematikai egység
A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK A MÉRÉSE
1 óra
A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve.
JAVASLAT
Ön- és társismeret fejlődése.
Egyes színházi műfajok, és stílusok jellemzőinek ismerete.
Egyes tánc- és mozgásszínházi formák ismerete.
A fejlesztés
várt eredményei Tájékozottság egyes kortársszínházi irányzatok területén.
az évfolyam végén A szaktanár és a csoport döntése szerint részvétel alkotói
tevékenységben.
A szaktanár döntése szerinti színház- és drámaelméleti, színház- és
drámatörténeti ismeretek elsajátítása.
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11. évfolyam
Éves óraszám: 36, heti óraszám: 1 óra.
Tematikai egység
JAVASLAT
Tematikai egység
Előzetes tudás

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK

MÉRÉSE

1 óra

A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve.

SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMAELMÉLET

7 óra

Színházi műfajok és stílusok tanulmányozása.
Ismerkedés a különböző színházi irányzatokat képviselő előadások
sajátosságaival.

A színházm vészet és a dráma szaknyelvének (esztétikai,
dramaturgiai, illetve irodalom- és színházelméleti fogalmak)
A tantárgyhoz
értő alkalmazása.
(m veltségterülethez) Művészeti alkotások (pl.: drámairodalom, színházi előadások
kapcsolható fejlesztési élőben és felvételről) értő elemzése.
feladatok
A műnemek, a műfajok általános jellemzői alapján történő
összehasonlítási képesség kialakítása.
A dráma és a színházművészet kapcsolatrendszerének ismerete.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Színház- és drámaelméleti ismeretek:
 A drámai műnem sajátosságai.
 A dráma szerkezeti felépítése.
 Dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak.
 A színházművészet mint összművészet sajátosságai (a különböző művészeti ágak
eszközeinek használata, az előadás vizuális és akusztikus eszközei).
 Színházi műfajok.
 Színházi szakmák (pl. a színész, a rendező, a dramaturg, a szcenikus, a koreográfus és
alkotótársaik művészete, az előadás létrehozásához szükséges színházi mesterségek).
 Az egyes színházi stílusok jellemző jegyeinek felismerése.
 Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások megtekintése. A látott előadások
értő elemzése.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Dialógus, monológ, konfliktus, feszültség, fordulat, késleltetés,
jelenet, kép, szín, felvonás, szerkezet, történet, cselekmény, szituáció,
szerep, színpadi tér és színpadi idő, katarzis, tragédia, komédia,
realista színjáték, zenés színház, tánc- és mozgásszínház.
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Tematikai egység

Előzetes tudás

SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET

8 óra

Színház- és drámatörténeti, színház- és drámaelméleti ismeretek a
szaktanár döntése szerinti mennyiségben, a választott érettségi
vizsgára való felkészülés függvényében.
Tájékozottság kialakítása egyes kortársszínházi irányzatok
területén.
A társművészetek szerepe a kortárs színházi előadásokban.
A színház összművészeti jellegének megismerése.
Egyes tánc- és mozgásszínházi formák ismerete.

A színházm vészet és a dráma szaknyelvének értő
alkalmazása.
Színházi és drámai alkotások (pl.: drámairodalom, színházi
A tantárgyhoz
előadások élőben, felvételről, képről) értő elemzése.
(m veltségterülethez) A dráma- és színháztörténeti korszakok jelentős alkotóinak,
kapcsolható fejlesztési alkotásainak megismerése.
feladatok
A különböző korszakok általános jellemzői alapján történő
összehasonlítási képesség kialakítása.
A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak vizsgálata és
elhelyezése a dráma- és színháztörténet korszakaiban.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Egyes színház- és drámatörténeti események, korszakok, alkotók, alkotások feldolgozása a
szaktanár döntése szerint az alábbi témakörök alapján:
 A XIX–XX. századi magyar színház és dráma: egy-egy korszakalkotó színházi
műhely (javasolt pl. Nemzeti Színház), néhány kiemelkedő drámaíró és műveik
(javasolt: pl. Katona József, Vörösmarty Mihály, Madách Imre, Molnár Ferenc,
Örkény István), néhány jelentős színész, rendező (javasolt pl. Hevesi Sándor).
 Realizmus és naturalizmus, Ibsen és az analitikus dráma.
 Csehov és Sztanyiszlavszkij: a lélektani realizmus, a csehovi dramaturgia.
 Brecht színháza és drámái: az epikus szerkezet, elidegenítési effektusok.
 A XX. század meghatározó színházi irányzatai, jelentős drámaírói: egy-egy
meghatározó színházi irányzat és korszakalkotó színházi műhely, néhány jelentős
színész, rendező és kiemelkedő drámaíró és művei. Napjaink legfontosabb színházi
irányzatai és a kortárs drámairodalom.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Romantika, realizmus és naturalizmus, elidegenítési effektus,
abszurd, groteszk.
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Tematikai egység

Előzetes tudás

Drámajáték és improvizáció

7 óra

A drámajátékos tevékenységek tudatos használata, céljuk,
fejlesztési feladataik ismerete.
Részvétel csoportos tevékenységekben, irányító és irányított
helyzetben.
Részvétel a dramatikus tevékenységek elemző megbeszélésében,
önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása.
Színházi stílusok alkalmazása improvizációkban.
Különböző konkrét és metaforikus kifejezésformák alkalmazása
improvizációkban.

A kommunikációs képesség, a hétköznapi és a m vészi
önkifejezés fejlesztése.
A tantárgyhoz
(m veltségterülethez) Helyzetfelismerő, alkalmazkodó és rögtönző képesség fejlesztése.
kapcsolható fejlesztési Színház- és drámaelméleti ismeretek alkalmazása gyakorlati
tevékenységben.
feladatok
A karakter- és stílusteremtési képesség, a térérzékelés, mozgásos
ügyesség és ritmusérzék fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Részvétel az ismeretek feldolgozását és az alkotó tevékenységet segítő dramatikus
tevékenységekben (a szaktanár választása szerint):
 Az alkalmazott dramatikus tevékenységek (drámajáték, kreatív gyakorlatok,
improvizáció, tanítási dráma stb.) különböző fajtáinak, eszközeinek, alkalmazási
céljainak megismerése.
 Fejlesztő és szinten tartó beszédgyakorlatok.
 Koncentrációs, bemelegítő és lazítógyakorlatok.
 Helyzetgyakorlatok.
 Ritmusgyakorlatok.
 Ön- és társismereti gyakorlatok.
Improvizáció
 Improvizáció a tanár által megadott téma vagy fogalom, cselekményváz (jelenetváz)
alapján.
 Improvizáció a megismert kifejezési formák összefűzésével, valamint színházi
stílusok elemeinek alkalmazásával.
 Mozgásos improvizáció tánc- illetve mozgásszínházi technikák alkalmazásával.
A tánc- és mozgásszínházi technikák alkalmazása
 Szituáció megfogalmazása állóképben és mozdulatsorral.
 Történet szerkesztése és megjelenítése mozdulatsorral.
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Stílus, karakter, párhuzam, ellentét, sűrítés, harmóniadiszharmónia, fokozás, tér.
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Tematikai egység
Előzetes tudás

ALAPSZINTŰ SZÍNHÁZI ALKOTÓMUNKA

8 óra

Az elsajátított dramatikus eszköztár felhasználása dramatikus és
színházi jellegű tevékenységek során.

A koncentrált csapatmunka, az együttműködés fejlesztése.
Tudatos és irányított kifejezőkészség.
A tantárgyhoz
(m veltségterülethez) A karakter- és stílusteremtési képesség, a térérzékelés, a
kapcsolható fejlesztési mozgásos ügyesség és ritmusérzék. A beszédkészség, hallás és
hangképzés fejlesztése.
feladatok
Lírai, epikai, drámai művek előadásához szükséges elemzési
ismeretek.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Az alábbi tevékenységek közül válogatva a szaktanár és/vagy a tanulók döntése
szerint:
 Vers-, próza- és monológmondás
 A színpadi beszéd alapvető kritériumainak ismerete és alkalmazása.
 Egy-egy vers, próza vagy drámai monológ értelmezése, memorizálása, bemutatása.
 Egyéni vagy közös daléneklés
 Egy-egy dal értelmezése, memorizálása, bemutatása.
 Szerkesztett játék
 Szerkesztett játék létrehozása, bemutatása.
 Jelenet, jelenetsor, előadás tervezése, kivitelezése a különböző színházi, bábszínházi,
zenés, illetve tánc- és mozgásszínházi formák alkalmazásával.
 Alkotó közreműködés színházi előadás létrehozásában, bemutatásában.
 Közreműködés a színházi előadás egyéb produkciós munkáiban (szcenika, zene,
hangtechnika, dramaturgia, koreográfia, képi rögzítés stb.).
KULCSFOGALMAK
FOGALMAK

Tematikai egység
JAVASLAT

Előadóművészet, vers- és monológmondás, szerkesztett játék, ünnepi
műsor, diákszínházi előadás.

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET
Az előző témakörökben tárgyalt ismeretek elmélyítése, a más
művészeti ágakhoz köthető kapcsolódási pontok felismerése,
értelmezése.

4 óra
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Tematikai egység

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK A MÉRÉSE

JAVASLAT

A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve.

1 óra

A tanuló reális önismerettel rendelkezik.
Kommunikációs tevékenysége tudatos mind a hétköznapi, mind a
m vészi önkifejezés során.
Képes a koncentrált, önálló tevékenységre és csapatmunkára.
Gondolkodásmódja alkalmas az alapszint alkotótevékenységre.
Ismeri a színházi és drámai formanyelv és dramaturgia alapjait, a
korszakalkotó drámaírókat, illetve m veiket, és képes azok értő
befogadására.
Ismeri a színháztörténet jelentős alkotásait és alkotóit, képes azok
A fejlesztés
várt eredményei értő befogadására.
az évfolyam végén Nyitott a különböző m vészetekre.
Aktívan részt vesz az alapszint
alkotói tevékenységben,
alkalmazza az elsajátított képességeket és ismereteket az érettségi
vizsgán és a mindennapokban.
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KAPCSOLÓDÁSI PONTOK TÉMAKÖRÖNKÉNT
(MINDEN ÉVFOLYAMON)
SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMAELMÉLET

Magyar nyelv és irodalom:
Irodalomelméleti alapfogalmak, műfajelmélet, a műalkotások elemzésének lehetőségei és
módszerei.
Etika:
Társadalmi normakövetés, érték, kötelesség, érdekütközés, áldozat, kritika.
Vizuális kultúra:
A vizuális közlés színpadi eszközei.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:
Adott színház és drámatörténeti korok történelmi korhoz való kapcsolása.
Magyar nyelv és irodalom:
Irodalomelméleti alapfogalmak, műfajelmélet, a műalkotások elemzésének lehetőségei és
módszerei.
Természetismeret: Földrajzi adottságok, lehetőségek egy-egy színdarab során.
SZÍNHÁZ- ÉS DRÁMATÖRTÉNET
Magyar nyelv és irodalom:
Művelődés- és irodalomtörténeti tájékozódás, szerzők és művek: az ókor, a reneszánsz, a
klasszicizmus, a romantika és a realizmus alkotói és alkotásai. Törekvések a műnemek és a
műfajok közötti kapcsolatok megértésére.
A XX. századi, illetve a kortárs magyar és világirodalom.
A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének bemutatása.
Vizuális kultúra:
A vizuális nyelv eszközeinek színpadi értelmezése; művészettörténeti korszakok, korstílusok,
stílusirányzatok.
Európán kívüli kultúrák művészete, történelmi, kultúrtörténeti összefüggések, barangolás a
bibliai tájakon.
Kortárs művészeti alkotások elemző feldolgozása
Etika:
Az irodalmi és a hétköznapi hősök párhuzamai, magatartásminták, érzelmi tartalmak, erkölcsi
dilemmák és választások.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:
Hagyományos társadalmi/közösségi szerepek, a családi viszonyok ábrázolása a
műalkotásokban.
Adott színház és drámatörténeti korok történelmi korhoz való kapcsolása.
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
Színpadi művek és azok filmes változatának technikai megjelenítése.
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DRÁMAJÁTÉK ÉS IMPROVIZÁCIÓ
Magyar nyelv és irodalom:
Kommunikációs és stilisztikai gyakorlatok.
Különböző stílusok és stílusrétegek felismerésének gyakorlása különböző rendeltetésű
szövegekben. Improvizáció az irodalomban, zenében, képzőművészetben, stb.
A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző kiejtés és kifejezésmód biztonságos
alkalmazása. A nyelv több szempontú megközelítése (a nyelv, mint jelrendszer, nyelv és
gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és kreativitás).
Testnevelés és sport:
A tanulók testi, motoros, lelki, érzelmi és szociális fejlesztése,
a játék- és sportkultúrában való jártasság, relaxáció.
Ének-zene:
A ritmus szervező ereje, a zene és a mozgás élményt erősítő összekapcsolása, az önkifejezés
és az egymásra figyelés harmóniája.
Vizuális kultúra:
A kreativitás működtetése, illetve fejlesztése. Esztétikai alapfogalmak.
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
Médiatudatosságra nevelés alapjai, az információ forrása, jellege.
A kritikai képesség fejlesztése, a médiatartalmak tudatos megválasztása.
Életvitel és gyakorlat:
Elkötelezettség fejlesztése a feladatok, tevékenységek elvégzésében, feladatvállalás mások és
a közösség érdekében is.
SZÍNHÁZI ALKOTÓMUNKA
Magyar nyelv és irodalom:
Irodalmi alkotások értelmezése és értő tolmácsolása. Epikus és drámai történetmondás.
Ének-zene:
A különböző korok dalainak értő tolmácsolása.
Vizuális kultúra:
A látható világ jelenségeinek értelmezése, valamint a sajátos képi közlések, vizuális
művészeti alkotások mélyebb átélése, értelmezése.
Mozgóképkultúra és médiaismeret:
A vizuális hatáskeltés eszközeinek ismerete.
Testnevelés és sport:
Rendszeres fizikai aktivitás, a mozgáskészség fejlesztése, igény az egészséges és esztétikus
test iránt, biomechanikailag helyes testtartás.
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