Tanári mesterképzési szak történelemtanár szakképzettség
képzési és kimeneti követelményei
A szakképzettség oklevélben szereplı,
− magyar nyelvő megjelölése: okleveles történelemtanár;
− angol nyelvő megjelölése: teacher of history.
A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsıfokú végzettség keretében szerzett
szakképzettségre, illetıleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a
felnıttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá
a tanulmányok doktori képzésben történı folytatására való felkészítés.
A 8.3. pontban foglalt szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök:
Szakterületi ismeretek:
− A magyar, illetve egyetemes történelmi korszakok politika-, gazdaság-, társadalom- és
mővelıdéstörténetére épülı, egy-egy korszakkal (ókor, középkor, újkor, modern kor) vagy
régióval (Magyarország, Európa, Ázsia, Amerika stb.) vagy témakörrel (gazdaság és
társadalomtörténet, eszmetörténet, hadtörténet, egyháztörténet stb.) kapcsolatos,
tudományos mélységő ismeretek.
− A forráselemzés típusainak (írott, képi, multimédiás, tárgyi stb.) ismerete és gyakorlati
alkalmazása. Az egyes korszakok és tárgykörök forrásai, forrástípusai. Az új szemlélető,
ún. forrásközpontú történelemtanítás követelményei.
− A történelem segéd- és rokontudományainak ismerete (topográfia, kronológia,
paleográfia, genealógia, heraldika stb. és régészet, néprajz, mővészettörténet, történeti
antropológia stb.), amelyek a tanár tudásának kibıvíthetıségét és a tanítás során azok
hasznosíthatóságát biztosítják. A legújabb történetírói irányzatok (mentalitástörténet,
mikrotörténelem, nıtörténet, történeti demográfia, kisebbségtörténet stb.) és feldolgozási
módszerek, azok alkalmazási lehetıségei.
− A történelem tantárgy által közvetített általános és specifikus ismeretek és képességek:
ismeretszerzés és -feldolgozás (a források és feldolgozások megkülönböztetése;
forráskritika, tájékozódás könyvtárakban, kézikönyvekben, lexikonokban, atlaszokban,
ismeretterjesztı és tudományos folyóiratokban, internetes keresıprogramokban, CDROM-ok kezelésében; a feldolgozás során a lényeges és lényegtelen jelenségek
elhatárolása; az oksági viszonyok az okok és következmények bonyolult rendszerében
való eligazodás; alternatívák, az egyén és a csoport szerepének és felelısségének
megértése, a tettek mögött meghúzódó szándékok felismerése).
− Kifejezıképességek: a források és feldolgozások által közvetített adatok,
gondolatmenetek, nevek felidézése; a problémák és kihívások világos megfogalmazása, az
erre adott magyarázat, következtetés, érvelés szóbeli formáinak elsajátítása, a történelem
és a társtudományok legfontosabb fogalmainak és szakkifejezéseinek ismerete; az írásbeli
kifejezıképességek: a vázlat- és feleletterv-készítés, kivonatolás, jegyzetelés,
táblázatkészítés technikái, szövegszerkesztı programok alkalmazása; a képi kifejezés
módszerei: diagramok, grafikonok elemzése, készítése, képi ismerethordozók győjtése,
válogatása, készítése.
− Tájékozódási képességek: térben és idıben való tájékozódás kronológiai és topográfiai
adatok segítségével, a történelmi események és a földrajzi viszonyok kölcsönhatásának
felismerése, szinkronszemlélet, ökológiai szemlélet s ezek továbbfejlesztése.

− A történelem tantárgy kapcsolata, kapcsolódása a társadalomtudományokhoz és a
mővészeti oktatáshoz; a történettudomány és -tanítás nemzetközi tendenciái, különös
tekintettel az EU gyakorlatára.
Szakmódszertani ismeretek:
− A történelem tanításának módszertana: A történelemórán folyó kompetenciafejlesztés
módszerei, a történelemtanítás tervezésének kérdései. A történelemtanítás elméleti
tudnivalói és gyakorlati ismeretei. Nemzetközi tendenciák és a magyarországi gyakorlat.
− Tanítási technikák, módszerek, mikrotanítás. Multimediális történelemtanítási ismeretek.
Differenciált munkaformák (egyéni munka, pármunka, csoportmunka, frontális munka),
tantervek, tanmenetek, tematikus tervek, óratervezetek, óravázlatok készítésének
módszertana.
− Tananyagkészítés, projektmunka és a személyre szabott oktatás. A csoportos oktatás
jellemzıi, a csoportdinamika szerepe az oktatásban. A történelem tanításának jelentısége
a személyiség fejlesztése érdekében.
− A történelem oktatása a középiskolákban, a szakképzı intézményekben és a
felnıttképzésben.

Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplı adatok
A tanári mesterképzési szak történelemtanár szakképzettségére vonatkozó adatok:
a) A képzés besorolása: pedagógusképzés képzési terület
b) Szakirányok: c) Megszerezhetı szakképzettség: okleveles történelemtanár
d) A képzés nyelve: magyar
e) A képzés helye: székhelyen (Miskolc)
f) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FHF/691-5/2008. sz. határozat jogerıre emelkedése
g) A meghirdetés kezdı tanéve: 2009/2010. tanév
h) A meghirdetés utolsó tanéve: i) Képzési együttmőködések: j) A képzés közös képzés keretében történı megvalósítására vonatkozó adatok: k) Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: l) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
• Szenátus 148/2007. sz. határozata (2007. augusztus 27.)
• MAB 2008/1/XI/3/34. sz. határozat
m) Szakfelelıs oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Gyulai Éva, 72131293303

