Fejlesztési követelmények
A történelem és állampolgári ismeretek tantárgy fontos szerepet játszik az ismeretszerzési és feldolgozási képességek kialakításában és fejlesztésében. Szükséges, hogy a tanulók ismereteket
szerezzenek saját emberi-társadalmi környezetükből, történetekből, képekből, a tömegkommunikációs
eszközökből, egyszerű statisztikai adatokból, grafikonokból, diagramokból, tárgyi és szöveges
forrásokból és más ismerethordozókból. Fontos, hogy ezeket az ismereteket egyre önállóbban és egyre
kritikusabban értelmezzék, s belőlük következtetéseket tudjanak levonni.
A tananyag-feldolgozás folyamatában a diákok sajátítsák el a sokoldalú információgyűjtés és felhasználás képességét, a legfontosabb kézikönyvek, lexikonok, atlaszok használatát. Legyenek
képesek a legfontosabb történelmi fogalmak és kifejezések készségszintű alkalmazására.
A különböző információk feldolgozása során legyenek képesek különbséget tenni tények és
vélemények között, tanulják meg az információt kritikusan szemlélni, a történelmi-társadalmi
jelenségek összefüggéseit megkeresni, e jelenségeket összehasonlítani.
Konkrét ismeretekhez kapcsolódóan ismerjék fel a folyamatosság és a változások szerepét a
történelmi folyamatokban, tudatosítsák, hogy a folyamatosságnak, az értékek megőrzésének nagy
szerepe van a társadalom életében. A tananyag feldolgozása során ismerjék meg azokat az alapvető
elemzési, értelmezési szempontokat, módszereket, amelyek segítségével képesek lesznek kialakítani
véleményüket személyekről, helyzetekről, eseményekről, intézményekről. Ennek alapján
véleményüket egyre árnyaltabban tudják megindokolni.
A történelemtanításnak-tanulásnak a tanulók szóbeli és írásos kifejezőképességének
fejlesztésében is jelentős szerepe van. A tanulók szerezzenek gyakorlatot események elbeszélésében,
különféle szövegek reprodukálásában. Tanuljanak meg írásban válaszolni szóbeli és írásbeli
kérdésekre, vázlatot, felelettervet írni, jegyzetelni. Legyenek képesek rövid beszámolót, kiselőadást
tartani egy-egy témáról különböző információk alapján. Sajátítsák el a kulturált vita technikáit és
szabályait. Véleményüket lényegre törően és érvekkel alátámasztva fejtsék ki. Ugyanakkor legyenek
képesek a másik fél véleményét is pontosan megérteni és figyelembe venni hozzászólásaikban.
A történelemi események időben és térben játszódnak, hatékony történelmi tudat nem alakulhat
ki időbeli és térbeli tájékozódási képesség nélkül. Ennek gyakorlására ezért mind a négy évben
folyamatosan szükség van. Az évszámok segítségével történő tájékozódó képesség fejlesztése mellett
a tanulóknak el kell sajátítaniuk az idő tagolásának módszerét. A tanulóknak az eseményeket térben is
el kell tudni helyezniük. Gyakorlatot kell szerezniük különböző méretarányú térképek olvasásában és
annak megítélésében, hogy a földrajzi környezet hogyan hat egy-egy ország, térség fejlődésére.

A továbbhaladás feltételei
A diák tudjon különbséget tenni a történelem forrásai (tárgyi, írásos, szóbeli) között.
Tudjon információt gyűjteni adott történelmi témában, tanári segítséggel.
Tudja, hogy az egyes történetek eseményeihez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók. Tudjon tanult
történetet elmondani kérdések alapján a kerettantervben megjelölt fogalmak felhasználásával. Tudja a
tanult történet lényegét kiemelni.
Tudjon kérdéseket feltenni a tanult történetekhez. Tudjon különbséget tenni a történetek mesei és
valóságos eseményei között.
Tudja a tanult történetek eseményeinek helyszíneit különböző léptékű térképeken megmutatni. Tudjon
különböző korszakokat térképen beazonosítani. Tudjon távolságot becsülni és számításokat végezni
történelmi térképen.
Tudjon elvégezni egyszerű kronológiai számításokat.

