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Bevezető 

9–12. évfolyamra 
Kronológia 1  A 

http://www.tortenelem.lap.hu
/ Web-oldalról a kronológia 
link alapján feltölthető az 
adatbázis, és gyakorláshoz, 
esetleges ellenőrzéshez fel-
használható. 

Rendszeres ellenőrzés eseté-
ben egyénenként, ismétlés ese-
tében az egész osztály mun-
káltatásában használható. 

E 
GY 

I 

Internet kapcsolattal rendelkező 
számítógép. Adatbázis-kezelő szoft-
ver 

Praktikus tanácsok: több kronológiai link található, így mindet javaslom megnézni. Célszerű a magyar és egyetemes történelmet különválasztó, a történelem tényanyagot évfolyamonként felosztó 
elrendezés alapján dolgozni. 
Történelmi fogalmak 2  A 

http://www.tortenelem.lap.hu
/ Web-oldalról a Fogalom-
gyűjtemény link választása 
után a megfelelő kezdőbetűnél 
kereshetik meg a fogalmat a 
tanulók. 

Az egész osztály a számítógé-
pes teremben tanulmányozza 
az adott korhoz kapcsolódó 
fogalmakat, személyeket. 

GY 
I 

Számítógépes kabinet min. kéttanu-
lónként egy Internetes kapcsolattal 
rendelkező számítógéppel. 
 

Praktikus tanácsok: Nagyobb anyagrészek lezárásaként, esetleg az évi anyag rendszerező összefoglalásaként tartható ilyen jellegű óra (maximum évi 2) Előtte szánjunk rá egy- két órát az oldalon 
való tájékozódásra, így elkerülhető, hogy a várt kapcsolat nem jön létre. A felépítés linkes rendszerű, a kapcsolódó pontokkal szinte az egész anyag átismételhető. Feltétlenül javaslom az adott óra 
előtt a Fogalomtár átnézését és tervkészítését a linkek sorrendjére vonatkozóan. Kisebb létszámú osztály esetében (ekkor jobban áttekinthető a tanulók számítógépes tevékenysége) bizonyos ese-
tekben elágazás is kivitelezhető, nem azonos linket dolgoznak fel a tanulók. Ekkor célszerű az az elrendezés, hogy mindegyik „A” csoportba tartozó tanuló szomszédja „B” csoportú legyen és for-
dítva. Egymás anyagát így lehetséges áttanulmányozni, a keresésre, letöltésre nem kell időt fordítani. Ezt a lehetőséget csak a számítástechnikában járatos osztálynál lehet megvalósítani, és csak a 
fogalmak 10%-nál célszerű ezt követni, mert így nem válik káosszá az óra. A számítógépes órák utolsó 10 percében célszerű az elágazás. 

9–12. évfolyam tehetséggondozás 
  szakkör, tehetséggondozás, fel-

készülés a történelem felvételire 
A 
http://www.tortenelem.lap.hu
/ Web-oldalról a megfelelő 
témakör linkjeinek tanulmá-
nyozása 

  Internet kapcsolattal rendelkező 
számítógép 

Praktikus tanácsok: Elsősorban a szöveges fájlok tanulmányozását javaslom, ugyanis versenyeken, a felvételin ezek ismeretére van szükség. A tanári irányításra feltétlenül szükség van. A szakkör 
egy részén az egyéni búvárkodást engedjük meg, és a legérdekesebb Web- címeket diktáljuk le, nem baj, ha nem tudja mindenki mindet megtekinteni, a kíváncsiság nagy hajtóerő. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 2. oldal 
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10–12. évfolyamra 
 1  A számadatok, táblázatok 

alapján számolótábla segít
gével grafikonok készíté

sé-
se. 

da-
táb-

-

x-
A számítógépes kabinetben 
termelési, népesedési stb. a
tok feldolgozása számoló
lával. A tanítási folyamat irá
nyítására, ellenőrzésre 
korlátozódik. 

GY 
I 
M 

Számítógépes kabinet (minimum 
kéttanulónként 1 számítógép), E
cel, feldolgozandó adatok. 

Praktikus tanácsok: Legalább 6-8 adatsor álljon rendelkezésre, a grafikonok közül a vonal-, oszlop- és kördiagrammal szemléltessünk. A tevékenység folytatásához a 10. osztályban már 
nek a tanulók a megfelelő számítógépes ismeretekkel. Az ilyen jellegű óra tartását az év végén az ismétléskor javaslom, évente csak 1 ilyen órát. A grafikonok hátterét fehérnek választva, a történe-
lem szakterem díszítéséhez így anyag készíthető.  Törekedjünk arra, hogy a grafikon a papírt kitöltse a jobb láthatóság miatt.  Az A/4 méretű grafikont fénymásolóval 141%-osra nagyítva érhető el 
az A/3 méret. 

rendelkez-

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 3. oldal 



Szerző: Török Balázs Tantárgy: Történelem 
 

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök 
 

9. évfolyam 

Az ókori Kelet  
Az ókori Görögország 
Az ókori Róma 

2 2  egész osztály, egyéni munka, a 
bemutató anyagának feldolgo-
zása 

U 
E 
I 

Egyiptológiai Kutatások Központja: 
http://www.ccer.ggl.ruu.nl/ccer/ 
http://argos.evansville.edu/ 
Levelezőlisták és hírcsoportok, 
ternetes folyóiratok 

In-

http://www.rubicon.hu/ 
Bibliográfiák és bibliográfiai 
tek, forrásgyűjtemények 

segédle-

http://patriot.net/~lillard/cp/latlib, 
felirat-katalógusok, térképtárak 
http://www.unc.edu/depts/cl_atlas; 
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-
bin/patlas, fontkészletek  
Forisek Péter: A hálózat használata 
az ókortudományok területén című 
kiadvány N.I.I.F. Információs füze-
tek I.12.10. Bp., 2000. ISBN 963 00 
4862 0 
(http://www.mek.iif.hu/porta/szint
/muszaki/szamtech/wan/fuzetek/o
kortud.hun dokumentumok) Kiadja 
Nemzeti Információs Infrastruktúra 
Fejlesztési Program Koordinációs 
Iroda (vezetője Nagy Miklós) 
Internet kapcsolattal rendelkező 
számítógép, kivetítő 
http://www.tortenelem.lap.hu/ és a 
http://www.okor.lap.hu/ oldalon 
gazdag anyag található 

Praktikus tanácsok: Egy-egy órán csak rövid részletekből álló blokkokkal érdemes felkészülni, és azokat bemutatni, az összefoglaló, ismétlő órán az óra felére kiterjedő tanári prezentáció 
tása célszerű. Célszerű letölteni és elmenteni az egyes órák anyagát, mert lehet, hogy egy év múlva már nem tudjuk ezt megtenni. Az óra anyagát egy mappába tegyük, így a tájékozódás könnyű
lesz. Amennyiben a történelem szakteremben rendelkezésre áll multimédiás számítógép és kivetítő, akkor célszerű többször rövid szemléltetést szolgáló blokkot beiktatni a hagyományos óra anya
gába. Természetesen ez a megjegyzés a többi anyagrészre is érvényes. 

bemuta-
 

-

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 4. oldal 
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Az ókori Kelet 
Az ókori Görögország 
Az ókori Róma 

1-2  Adatbázis létrehozása a kor 
eseményeiből, személyeiből, 
helyszíneiből, évszámaiból. A 
számítástechnika alkalmazásá-
ban járatos tanulók szív
létrehozzák, és karbantartják 
az adatbázist. 

esen 

kis csoport, egyéni munka E 
I 

Forisek Péter: A hálózat használata 
az ókortudományok területén című 
kiadvány N.I.I.F. Információs füze-
tek I.12.10. Bp., 2000. ISBN 963 00 
4862 0 
(http://www.mek.iif.hu/porta/szint
/muszaki/szamtech/wan/fuzetek/o
kortud.hun dokumentumok) 
Internet kapcsolattal rendelkező 
számítógép, kivetítő, adatbázis-
kezelő szoftver 

Praktikus tanácsok: Egy-egy órán csak rövid időt érdemes erre a formára szánni. Az események, személyek, helyszínek, évszámok, gyors vázlatos áttekintését teszi lehetővé. A témakör vége felé 
kalmazható elsősorban, ugyanis a téma elején kevés az adat. 

al-

Honfoglalás, államalapítás, Szt. 
István. 

2 2 óra egy-egy részletében Egész osztály a CD anyagának bemutatása, 
szemléltetés 

Ú 
I 

„Honfoglalás 896-1996” című CD 
ISBN 963 04 6959 6  (© Bethlen 
Gábor Református Gimnázium), 
Forgalmazza AUTOMEX Kft.  
Multimédiás számítógép, Internet 
csatlakozás 
http://www.tortenelem.lap.hu/  
dalon Az uráli őshazáról, M

ol-
ok 

őstörté-

agyar
a szteppén, A honfoglalás előzmé-
nyei, Levédiától 1050-ig, A 
honfoglaló magyarok élete linkek 
találhatók sok más mellett. 
Emese álma CD.  A magyar 
net és az államszervezés kora 1038-
ig (© Enciklopédia Humana Egyesü-
let) ISBN 963 85552 6 2 
(Levelezőlistákra jelentkezés: 
mailto:rov@nimrud.eet.bme.hurovás
írással foglalkozók listája, 
mailto:oskultura@nimrud.eet.bme.h
ua magyarság őstörténelmével és ősi 
kultúrájával foglalkozók listája, 
mailto:kozepkor@nimrud.eet.bme.h
uA középkori (476-tól) magyar tör-
ténelemmel foglalkozók listája. A le-
velezőlistára jelentkezést a témakör 
iránt kiemelkedő érdeklődést tanúsí-
tó kollégáknak (12-es diákokn
ajánlom.) 

ak) 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 5. oldal 
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Praktikus tanácsok: A Honfoglalás CD a magyar nép történetét dolgozza fel a kezdetektől Szent István haláláig. A hatékony munkát kb. kétszáz rajz és kép, 40 térkép, 8 mozgótérkép segíti. A kor 
hangulatát mintegy félórányi zene segít felidézni. A magyar nép őstörténetéről a kialakult különböző elméleteket megismerhetjük. Az Emese álma CD hang- szöveges- és zenei fájlokat tartalmaz. 
Témakörei: történelem, nyelvészet, irodalom, művészetek, hitvilág, történeti földrajz, életmód. Szinte mindegyik nemzeti történelmünket tárgyaló anyagrészhez felhasználható a múzeumok anyaga, 
itt a Magyar Nemzeti Múzeum elektronikus elérhetőségét adom meg http://origo.hnm.hu/ 

10. évfolyam 

Árpád házi királyok 1  bemutató, prezentáció 
se és bemutatása. Célszer
csoportos tevékenységn
adni a prezentáció elkészí
és az egész osztálynak bemu-
tatni. 

készíté-
ű kis 

ek fel-
tését, 

fel-

en-  

kis csoport egyéni közös 
készülés alapján bemutatja az 
aktuális anyagrészhez kapcso-
lódó képi, szöveges dokum
tációt. 

Ú 
I 
E 
M 

„A Vazul – ág” című CD-ROM  
ISBN: 963 85552 2 X (©Enciklopé-
dia Humana Egyesület, 1997.) A 
CD-romon található fájlok hang, kép
és szöveges fájlok 
Multimédiás számítógép, kivetítő 
Internet csatlakozás, 
http://www.tortenelem.lap.hu/ 

Praktikus tanácsok: 1. Egyes Órák anyagához felhasználható a múzeumok levéltárak anyaga is. A Magyar Nemzeti Múzeum elérhetősége: http://origo.hnm.hu/a Budapesti Fővárosi Levéltár elér-
hető a http://www.fph.hu/bphome/leveltar/INDEX.HTM címen. Egy- egy óra részletét tartsuk számítógépes támogatással, a jelzett anyagok, vagy más források felhasználásával készítsünk kép, 
hang, zene, szöveges anyagok felhasználásával rövid (5-10 perces) bemutatókat. A kiválasztott részeket Windows Intézővel másoljuk át a merevlemezre. Célszerű egy-egy óra anyagát egy mappába 
elhelyezni, és beszélő nevekkel ellátni. Pl. „István1” – a Szt. Istvánról tartandó első óra, „Istvanöf” Szt. István összefoglalása stb. A bemutatható szemléltető anyag hatalmas mennyisége miatt 
szükséges az előzetes tanári válogatás.  A rendelkezésre álló anyagokat a kollégák egymás között felosztva, igen jelentős számítógépi oktatást segítő anyag birtokába juthatunk egy év elteltével.  Az 
egyes órák anyagához kapcsolódó CD és a fájlok neveit célszerű egy füzetbe feljegyezni, törlés, merevlemez hiba esetén ez a pár sor „kincset ér”. A szöveges anyagokat nem célszerű végigolvastat-
ni. A Wordpad-ban megjelenő szöveges részeket célszerű a Word rendelkezésre álló változatában megjeleníteni, ugyanis így könyvjelzők rendelhetők a megfelelő részhez, és így az órán nem kell 
keresgetni. Törekedjünk a legszélesebb szövegtörzs elérésére. (Nézet- Nagyítás-Teljes szélesség). Új anyag feldolgozásánál és ellenőrzésnél a tanári prezentációt javaslom, a többi óra típusnál a ta-
nulói szántógépes munkát javaslom. 
Árpád házi királyok 1  Adatbázis létrehozása az adott 

kor tényanyagából 
Kiscsoportos.  Az adatbázis 
kezelés adta lehetőségek, kere-
sés név, évszám, helyszín, stb. 
szerint. 

I 
M 

„A Vazul – ág” című CD  ISBN: 
963 85552 2 X (©Enciklopédia 
Humana Egyesület, 1997.)  
Multimédiás számítógép, kivetítő 
Internet csatlakozás  
Adatbázis-kezelő szoftver 

Praktikus tanácsok: Egy-egy órán csak rövid időt érdemes erre a formára szánni. A tevékenységforma a témakör végén izgalmas, ekkor már ismertek a kor eseményei, bőven van adat. Az esemé-
nyek, személyek, helyszínek, évszámok, gyors vázlatos áttekintését teszi lehetővé. A témakör vége felé alkalmazható elsősorban, ugyanis a téma elején kevés az adat. Az adatbázis létrehozásában, 
feltöltésében kérjük a számítástechnikában jártas tanulók segítségét. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 6. oldal 
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Anjou és Zsigmond kor Magyar-
országon (1301-1437) 

Az órák 
harmadában 

Új anyag feldolgozása és 
ismétlés esetében 

Egyéni, kiscsoportos, teljes 
osztály 

 Ú „Lovagkirályok” című CD ISBN 963 
85552 3 8 (© Enciklopédia Humana 
Egyesület) Az egyes témakörökhöz 
bőven található az említett CD anya-
gában megfelelő szemléltetés. 72 ze-
ne (vokális és hangszeres zene is 1-3 
perc időtartamban. A szöveg map-
pában a korabeli dokumentumok 
anyagát olvashatjuk. Pl.: BR19.WRI: 
Zsigmond (1404. 04. 16.) rendelete, 
BR22.WRI: 1405. évi dekrétum 1. 
Pont egységes mértékegységrendszer 
elrendelése, 6. Pont jobbágyok sza-
bad költözése, 19. pont királyi pénz-
váltók, 21. Pont nemesfémek kiviteli 
tilalma, BR56.WRI: Husziták hitelvei 
(1436-38), EG08.WRI: Szent Gellért 
püspök legendája, KEPKR:WRI: 
Képes Krónika (részletek), 
KH105.WRI – KH117.WRI: Har-
cok a kiskirályok ellen 

E 
I 

KR10.WRI: VIII. Bonifác pápa bul-
lája (1305. 05. 11)  
Multimédiás számítógép, kivetítő  
Internet csatlakozás  
http://www.tortenelem.lap.hu/ Lu-
xemburgi Zsigmond link 

Praktikus tanácsok: Egyes órák anyagához felhasználható a múzeumok levéltárak anyaga is. A Magyar Nemzeti Múzeum elérhetősége: http://origo.hnm.hu/ a Budapesti Fővárosi Levéltár elérhe-
tő a http://www.fph.hu/bphome/leveltar/INDEX.HTM címen. Egy -egy óra részletét tartsuk számítógépes támogatással, a jelzett anyagok, vagy más források felhasználásával készítsünk kép, 
hang, zene, szöveges anyagok felhasználásával rövid (5-10 perces) bemutatókat. A kiválasztott részeket Windows Intézővel másoljuk át a merevlemezre. Célszerű egy-egy óra anyagát egy mappába 
elhelyezni, és beszélő nevekkel ellátni. Pl. „Zsigmond1” – a Zsigmondról tartandó első óra, „Zsigmondell” Zsigmond ellenőrzése stb. A bemutatható szemléltető anyag nagy mennyisége miatt 
szükséges az előzetes válogatás. A szöveges anyagokat nem célszerű végigolvastatni. A Wordpad-ban megjelenő szöveges részeket célszerű a Word rendelkezésre álló változatában megjeleníteni, 
ugyanis így könyvjelzők rendelhetők a megfelelő részhez, és az órán nem kell keresgetni. Törekedjünk a legszélesebb szövegtörzs elérésére. (Nézet- Nagyítás-Teljes szélesség) 
Anjou és Zsigmond kor Magyar-
országon (1301-1437) 

1, a téma-
kör végén 

 Egyéni, kiscsoportos, teljes 
osztály 

Adatbázis létrehozása a kor 
eseményeiből, illetve a tény-
anyag ismeretének ellenőrzése 
az adatbázis segítségével 

E 
I 

„Lovagkirályok” című CD ISBN 963 
85552 3 8 (© Enciklopédia Humana 
Egyesület) 
Multimédiás számítógép, kivetítő  
Internet csatlakozás,  
Adatbázis-kezelő szoftver 

Praktikus tanácsok: Az adatbázis kezelés sajátossága, hogy a tárolt szöveges adatok rövidek, ezért törekedjünk az események rövid leírására 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 7. oldal 

http://www.tortenelem.lap.hu/
http://origo.hnm.hu/
http://www.fph.hu/bphome/leveltar/INDEX.HTM
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A török hódoltság kora 1-2 2 óra bemutató feldolgozása  U 
E 
I 

Multimédiás számítógép, kivetítő,  
http://www.tortenelem.lap.hu/ A 
hódoltság kora link Fogalomtár, 
Kronológia linkek Kereszt és Fél
hold című CD (© Enciklopédia 
Humana Egyesület) ISBN 963 
85552 5 4 

-

Praktikus tanácsok: A CD feldolgozása során a tanulók egy számítógép és egy kivetítő felhasználásával passzív befogadói lesznek a megfelelő anyagrésznek, míg a megfelelő Internetes oldalak 
dolgozásával aktív cselekvői az anyagrésznek. A hálózati felhasználást javaslom megvalósítani, a lehetőségek figyelembe vételével. 

Magyaror- számítógé-

fel-

tan-A Habsburg-uralom 
szágon (1699-1711) 

2 1 kiselőadás tartása 
pes támogatással 

a kiselőadások alapján a 
anyag feldolgozása 

U 
I 
M 

Multimédiás Számítógép, kivetítő, 
Kétfejű sas című CD (© Enciklopé-
dia Humana Egyesület) ISBN 963 
85552 6 X 

Praktikus tanácsok: A CD hang- (.WAV) szöveg- (.WRI) és zenei (.WAV) fájlokat tartalmaz. Felhasználásakor feltétlenül javaslom az előzetes tájékozódást és az alkalmazandó fájlok neveinek 
jegyzését. 

fel-

feldol-
dol-

ely, 

 Mul-
nfi-

p, 
M 

A Rákóczi-szabadságharc 2 2 a bemutató anyagának 
gozása 

Egész osztály a bemutatót 
megtekinti, és anyagát fel
gozza 

U 
M 
I 
E 

„Rákóczi - szabadságharc” című CD 
(© Hódtói Általános Iskola és Gim-
názium, 6800 Hódmezővásárh
Ormos Ede u. 18.) A CD ROM-on 
több ezer oldalnyi szöveg, mintegy 
600 kép, 30 térkép, félórányi zene, és 
rövid filmbejátszások segítik a kor 
eseményeinek megismerését.2.
timédiás számítógép ajánlott ko
guráció: Pentium alapú számítógé
16 MB memória, 10x-os CD-RO
olvasó, 640x480 16bites képernyő 
beállítás, Windows 95 operációs 
rendszer. 
 szöveges anyagok felhasználásával Praktikus tanácsok: Egy - egy óra részletét tartsuk számítógépes támogatással, a jelzett anyagok, vagy más források felhasználásával készítsünk kép, hang, zene,

 
rövid (5-10 perces) bemutatókat. A kiválasztott részeket Windows Intézővel másoljuk át a merevlemezre. Az esetleges filmrészleteket a CD- ről javaslom lejátszani. 
A Rákóczi-szabadságharc 1-2   az adatbázis-kezelő használata, M „Rákóczi - szabadságharc” című CD

munkáltatás I (© Hódtói Általános Iskola és Gim-
názium, 6800 Hódmezővásárhely, 
Ormos Ede u. 18.) 
Multimédiás számítógép, 
Adatbázis kezelő szoftver 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 8. oldal 

http://www.tortenelem.lap.hu/
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A Rákóczi-szabadságharc 1  tanulók számítógéppel 
gatott kiselőadása 

támo-

ely, 

munkáltatás M 
I 

„Rákóczi - szabadságharc” című CD 
(Hódtói Általános Iskola és Gimná-
zium, 6800 Hódmezővásárh
Ormos Ede u. 18.) 
Multimédiás számítógép, 
Power Point 
 diák váltása ne automatikPraktikus tanácsok: A számítógép használatában gyakorlott, jó áttekintő készségű tanulóra bízzuk eleinte a feladatot, a bemutatót kísérje a tanuló kiselőadása, a us legyen. 

11. évfolyam 

A Habsburg-uralom Magyaror- 2 1 kiselőadás tartása számítógé- a kiselőadások alapján a tan- U Multimédiás Számítógép, kivetítő, 
-

A bemutató végén egy-két a CD-ROM-on levő hangfájl meghallgatásával zárja a tanuló az előadását, vagy pedig a hangfájlok meghallgatásával nyissa meg az előadást. A technika kezelése ne rabol-
ja az időt. 

szágon (1711-1790) pes támogatással anyag feldolgozása I 
 M

Kétfejű sas című CD (© Enciklopé
dia Humana Egyesület) ISBN 963 
85552 6 X 
z alkalmazandó fájlok neveinek fePraktikus tanácsok: A CD hang- (.WAV) szöveg- (.WRI) és zenei (.WAV) fájlokat tartalmaz. Felhasználásakor feltétlenül javaslom az előzetes tájékozódást és a l-

s 

 a 

jegyzését. 
Forradalom és szabadságharc 2, 2 óra kiselőadás, tanulói bemutató Egy tanulói csoport előzetes Ú http://www.tortenelem.lap.hu/
Magyarországon (1848-49) illetve ok-

tóber 6-hoz 
kapcsolód-
va egy telje

óra 

felkészülés alapján tartja meg
bemutatót 

I 
E 

GY 
M 

Internet kapcsolattal rendelkező 
számítógép 

2 Ú 

http://www.tortenelem.lap.hu/ cí
megfelelő linkjei 

m 

A reformkortól a kiegyezésig 
(1790-1867) 

   Ú 
I 

 

E 
GY 
E 

Multimédiás számítógép, kivetítő, 
Haza és haladás című CD (© Encik-
lopédia Humana Egyesület) (A fel-
dolgozott témakörök: történelem, 
nyelvtörténet, irodalom, művészetek 
(művészettörténet, zenetörténet, 
tánctörténet), egyháztörténet, törté-
neti földrajz, életmód.) 
eníti meg. Érdekességként ET01.do
édiája (részlet), KK43097.doc: Kisfa

 

Forradalom és szabadságharc 
Magyarországon (1848-49) 

2  bemutató alapján az anyag 
feldolgozása I 

Internetes kapcsolattal rendelkező 
számítógép, 

Praktikus tanácsok: Hang- szöveg és zenei fájlokat tartalmaz a CD. A szövegfájlok kiterjesztése .doc, a megfelelő szöveget a Word, gépen levő változatában jel c 
az 1790. évi 26. törvénycikk a szabad vallásgyakorlásról, ET08.doc az 1848évi XX. törvénycikk (A vallás dolgában) MI93133.doc: Madách Imre: Az ember trag -
ludy Károly: Mohács, JMKZ180.doc: Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán (részlet, a pesti árvíz leírása) 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 9. oldal 

http://www.tortenelem.lap.hu/
http://www.tortenelem.lap.hu/
http://www.tortenelem.lap.hu/
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Az Osztrák-Magyar Monarchia 2 1 Kiselőadások, számítógépes 
támogatással 

kiselőadások anyagának fel-
dolgozása 

Ú 
I 
E 

Multimédiás számítógép, kivetítő, 
Kettős kötödés című CD (© Encik-
lopédia Humana Egyesület) ISBN 

M 963 85552 8 9 (A feldolgozott tém
körök: történelem, nyelvtörténet, 
irodalom, művészetek (művészettör-
ténet, zenetörténet, tánctörténet, 
színháztörténet, filmtörténet), egy-
háztörténet és népi hitvilág, történeti
földrajz, életmód.) 

a-

 

12. évfolyam 

1-2  tanulói kiselőadások előzetes 
felkészülés alapján. 

 M 
U 
I 

Internet kapcsolattal rendelkező 
számítógép, 
http://www.tortenelem.hu/

I. világháború 

 oldal, I. 
világháborúra vonatkozó részei. 

Praktikus tanácsok: Az I. világháború es ényeit az említett Web-oldal kronoló évekre bontva. 
Az I. világháború, a trianoni béke 1  -

nyozása és feldolgozása 
tanári irányítás alapján a meg-
felelő rész egyéni feldolgozása

em giai sorrendben dolgozza fel, 
a megfelelő anyag tanulmá I 

U 
A szántógépes kabinetben (2 tanu-
lónként) Internetes kapcsolattal ren-
delkező számítógép, 
http://www.tortenelem.lap.hu/ 
megfelelő oldalai. 

dénél al-
kalmazható 
a számító-

gép 

Kiselőadások tartása szá   Internetes számítógép, kivetítő, 
http://www.bibl.u-
szeged.hu/bibl/mil/ww2/ww2
az előző Internetes cím a 
http://www.tortenelem.lap.hu/
dalról is elérhető a második világhá-
ború linkről. 

1 Internetes kapcsolattal rendelkező 
számítógépterem (kéttanulónként 1 
számítógépgép), 
http://www.tortenelem.lap.hu/ 

 

Második világháború Nem teljes 
órában, az 

órák negye-

 mító-
gépes segítséggel 

.html 

 ol-

A jelenkor történelme  a számítógépes teremben ta-
nári irányítással a megfelelő 
anyag feldolgozása 

Tanári irányítás, egyéni tempó U 
I 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 10. oldal 

http://www.tortenelem.hu/
http://www.tortenelem.lap.hu/
http://www.tortenelem.lap.hu/
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/ww2.html
http://www.bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/ww2.html
http://www.tortenelem.lap.hu/
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Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök 
 

Felkészülés az érettségire egyéni 1 tételek, felvételi tesztek letöl-
tése és egyéni feldolgozása 

bemutatás I 
M 

Számítógépes kabinet, kéttanulón-
ként egy Internetes kapcsolattal ren-
delkező számítógép, 
http://www.tortenelem.lap.hu/ 
megfelelő linkjei. 

Praktikus tanácsok: feltétlenül szükséges az előzetes tájékozódás, a hálózaton fellelhető tételek nem feltétlenül azonosak a kitűzendő témakörökkel. 

Óratípusok: E: ellenőrző, GY: gyakorló, I: ismétlő, rendszerező, M: munkáltató, Ú: új anyag 11. oldal 

http://www.tortenelem.lap.hu/
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