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Az emelt szintű oktatás célja:
A fakultációs képzés célja a tanulók emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítése, az
alapórákban az alapvetően a középszintű vizsgára való felkészülés során megszerzett ismeretek
elmélyítése és az emelt szintű érettségi vizsga követelményeinek megfelelő kibővítése, a vizsga
eredményes letételéhez szükséges kompetenciák megszerzése az érettségi vizsga részletes
követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben előírt témaköröknek megfelelően.
Célunk, hogy tanulóink az itt megszerzett tudással és készségekkel sikeres felvételit tegyenek
és eredményesen szerepeljenek a felsőoktatásban.
Kiemelt szerepe van a problémaközpontú történelemtanításnak, amely adott esetben teljesen
eltérő nézőpontok ütköztetését is szükségessé teszi. A kulcskompetenciák közül a hatékony és
önálló tanulás készsége szintjének emelése a legfontosabb feladat.
Ismeretszerzés és -feldolgozás képességének kialakítása. A tanulóknak meg kell ismerniük az
elsődleges és másodlagos források kezelésének szabályait. Az anyaggyűjtéshez
nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve azok anyagában (kézikönyvek, lexikonok, atlaszok,
ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint az elektronikus adatbázisokban való tájékozódás
készségének kialakítása és fejlesztése. A diákoknak el kell jutni az események elbeszélésétől, a
források tartalmi ismertetésétől a problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés és
érvelés alkalmazásáig, felhasználva a szaknyelvet. Fontos feladat a grafikus kifejezések
(diagramok, grafikonok) elemzése, majd készítése, képi információhordozók gyűjtése,
válogatása, készítése, valamint az időben és térben való tájékozódás fejlesztése.






Az emelt szintű érettségire való felkészítés
Magasabb szintű ismeretek szerzése
Olyan tudás megszerzése, amely alkalmassá tesz a felsőoktatásban való eredményes
részvételre
Tanulási készségek, képességek fejlesztése

A tanítás menete:
A tanulók heti hat órában, kisebb létszámú csoportban tanulják a tárgyat, két tanárral, 2-3,
majd 2-4 órás bontásban, (2 óra magyar történelem, 4 óra egyetemes történelem).
Módszertan:
11. évfolyam
Feladatok:
A kerettantervben meghatározott témakörök (9-10. osztály) feladatorientált (teszt, esszé)
átismétlése: fogalmak, személyek, évszámok, topográfia.
Az első évben egyetemes történelemből a 9-10-es anyag analitikus ismétlése folyik, majd a
11. évfolyam anyagából a XIX. második felének feldolgozása, az I világháború és az azt lezáró
békék feldolgozása, emelt szintű követelményeknek megfelelően.

A 12. évfolyamon a Nemzetállamok és birodalmak kora anyagrész után a 12. évfolyam anyaga
következik, majd a tematikus ismétlés az írásbeli érettségi követelményeknek megfelelően.
Magyar történelem anyagrészből a 11. évfolyamon a 9-10-es anyag analitikus ismétlése
következik, majd az I világháború forradalmak, békék anyagrészig az új anyag feldolgozása. A
12. évfolyamon a Magyarország részvétele a II. világháborúban anyagrész után a 12-es anyagot
dolgozzuk fel.
A 11. évfolyam végétől a két témakör, a magyar és az egyetemes párhuzamosan halad, így
könnyebb összefüggéseiben vizsgálni a történelmi folyamatokat.
A tematikus ismétlésnél már a két anyagot egységesen kell szemlélni.
A kurzust próba érettségi zárja le.
Továbbhaladás feltételei:
 A tanult korszakok alapos ismerete.
 Jártasság a témakörökhöz rendelt tevékenységekben.
 Aktív részvétel csoportos, kooperatív munkavégzésben.
Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez:
A tanulói teljesítmények értékelésének hagyományos formái (írásbeli számonkérés, szóbeli
felelet) mellett jelentős szerepet kap az egyéni és csoportos munkaformákban mutatott
teljesítmény, illetve az így létrehozott produktumok értékelése.
Témakörök:

A fejlesztés várt eredményei a 12. évfolyam végén







A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak
azonosítása, a különböző államformák működési jellemzőinek felismerése.
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök
cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli,
tudjon példákat mondani különböző korok eltérő értékítéleteiről egy-egy történelmi
személyiség kapcsán.
Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk
megkülönböztetni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által
megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat
és a mindennapokat.
Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági, szellemi
tényezők együttesen befolyásolják.










Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek társadalmi,
gazdasági és szellemi hátterét. Tudja azonosítani Európa és a világ különböző régióinak
eltérő fejlődési útjait.
Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi összetevőket egy-egy
történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél.
Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi,
társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, szaktudományi
munkákból, legyen képes ezek segítségével történelmi oknyomozás megszervezésére.
Legyen képes a történelmi időben történő tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek
és jelentőségének a bemutatására példákkal. Legyen képes a különböző időszakok
történelmi térképeinek összehasonlítása során a változások (pl. területi változások,
népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására.
Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának
szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a
szolidaritás fontossága mellett

