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Mi a történelem? 



Történettudomány kihívásai 

 „A történelem … tökéletlen rekonstrukciója annak, ami már nincs.” 
(Pierre Nora) 

 „Nem az a kérdés itt, hogy mik a tények, hanem az, hogy miként 
írhatók le a tények annak érdekében, hogy az egyik fajta magyarázatot 
jobban igazolják, mint a másikat.” (Hayden White, 1978)

 „Feltehetően nem tudunk mást tanítani, mint amit az évezredek 
történetéből valamikor valakik lejegyeztek, és a közösség által 
elfogadottan történelmi tényekké váltak.” (Carr, 1961)

 „Nincs „érvényes történelem”, de minden nemzetnek van „kulturális 
kódja” (Schecker, 2007)



A változó történetírás jellemzői



A történelem kifejezés értelmezése

 „A történelem az a szellemi forma, amelyben egy kultúra 
számot ad magának múltjáról.” (Johan Huizinga)

 „A történelem nemcsak látás, hanem a látottak átgondolása 
is. És ilyen vagy olyan értelemben a gondolkodás mindig 
értelmezés.” (Ortega y Gasset)

 A történelem nem társadalomtudomány, hanem az emberi 
gondolkodás elkerülhetetlen formája. „[…] előrefele élünk, 
de csak hátrafele tudunk gondolkodni”. (John Lukacs)



A történelemtanítás változó funkciói

 „A történelem tantárgy az állampolgári nevelés leghangsúlyosabb 
terepeként működik (Szebenyi, 2001, Id. Kinyó, 2012), továbbá több mint 
egy évszázada meghatározó szerepe van a nemzeti identitás 
formálásában.” (Katona – Sallai, 2002)

 „Az állampolgári kompetencia (civic competence vagy citizenship
competence) fogalmát olyan ismeretek, képességek, attitűdök és értékek 
együtteseként határozza meg, amelyek képessé teszik az egyént, hogy 
hatékonyan részt vegyen a demokratikus értékeken alapuló mindennapi 
életben, valamint a civil társadalomban.” (Hoskins – Crick, 2008)

 „Meghatározó célként olyan önállóan gondolkodó, kritikai képességgel 
rendelkező, mérlegelni tudó polgárság nevelése jelenik meg, amelynek 
tagjai a méltányosság és az objektivitás jegyében képesek a közélet 
pozitív befolyásolására.” (Huddleston-Rowe, 2002)

 „Az állampolgári nevelés alatt általában négy terület elsajátítását értik, 
így a kritikus és analitikus szemléletmód, a politika tudatosság, 
műveltség „political literacy”, az attitűdök és értékek, valamint az 
aktív társadalmi részvétel.” (Eurydice, 2012)



A történelemtanítás fejlesztési feladatai
• Ismeretszerzés- és feldolgozási képesség
– Források használata és értékelése 

• Kritikai gondolkodás – Szaknyelv alkalmazása

– Eseményeket alakító tényezők feltárása

„És közben bevonult Horthy a nemzeti hadsereggel! 

Dörögtek az ágyúk, sastollak lengtek a szélben … Nem 

kegyetlen-e, hogy mi ennek a „magyar ünnepnek” nem 

örülhetünk szívünkből ? … Nem szörnyű, hogy 

kicsavarják a magyarsághoz való jussunkat? Mért, mért, 

mért?” (Balázs Béla)

„Megindultsággal gondolok arra a 

reggelre, amelynek ünneplésére 

ma összegyűltünk,…És szemközt 

velük jött egy hadsereg, amelynél 

meghatóbb hadsereg a magyar 

földön nem járt még soha. 

…sohasem láttam szebb 

hadsereget és több szeretetet 

bevonuló hadsereg iránt.” 

(Tormay Cécile)



• Kommunikáció – Megszerkesztettség 

• Térbeli-időbeli tájékozódás 



A megújuló történelemtanítás pillérei

 Narratív kompetenciák fejlesztése – történetek szerepe

 Történelmi dokumentumok multiperspektivikus feldolgozása 

 Kulturális kódrendszer kialakítása 

 Történelmi kulcskompetenciák fejlesztése

 Történészi látásmód megismerése, alkalmazása

 Analógiák, mintázatok felismerése, használata

Történelmi műveltség kialakítása



Történetek, dokumentumok



Történetek – Narratív kompetenciák

 A történelemtanítás a narratív struktúrák (idő, cselekmény, szereplők, 
perspektíva, szándékok) és a megismert történetsémák, forgatókönyvek 
(script) révén komoly információfeldolgozási, tanulási technika 
közvetítésére alkalmas. Ugyanakkor a narratív szemléletmód – miként a 
szociálpszichológiai kutatások bizonyítják – komoly szerepet játszik az 
átélhető történeteivel és a közös kulturális kódrendszer megismertetésével 
az egyéni és a közösségi identitásképzésben. (Pataki, 2003)

 „A történelmi elbeszélés […] olyan szociális konstrukció, amely az 
elbeszélést mint önálló törvényekkel rendelkező megismerési (kognitív) 
eszközt alkalmazza.” (László, 2003)



Dokumentumok

„ [...] a történeti adatok, források szövegek, tények nem maguktól
értetődőek, nem elég összeilleszteni őket, sokkal inkább elmúlt korok
tanúi, akik maguktól nem beszélnek, hacsak nem kérdezzük őket.”
(Marc Bloch)

A dokumentumok legtöbbször a múlt egy-egy szeletét tudják
megjeleníteni, így csak hiányos mozaik- részletnek tekinthetők.
Tudatosítani kell, hogy a forrásokban jelen lévő minden egyes
nézőpont mögött sajátos politikai, társadalmi, gazdasági, szellemi
és lelki viszonyrendszer áll, amely döntő mértékben meghatározza a
megjelenített perspektívát. (Strandling, 2001)



Történelmi kulcskompetenciák

„A […] történelmi kulcskompetenciák alapvetően a történelmi 
dokumentumok (írott, íratlan, elsődleges, másodlagos, szöveges, képi 
stb.) feldolgozásához és értelmezéséhez, illetve a kritikai 
gondolkodás kialakulásához szükséges alapvető képességek 
elsajátítását és problémahelyzetekben való alkalmazását szorgalmazták 
[…].” (Strandling, 2001) 

„A történeti kompetencia azon tanulói képesség, amely birtokában a 
tanuló a történelmi tényezőkkel/tartalmakkal történeti médiumokon 
keresztül szabályozott érzelmi-indulati és/vagy kognitív kapcsolatba 
kerül.” (Kaposi, 2015)



Kulturális kódrendszer

„Minden iskolai nevelés egyik fő rendeltetése, hogy a felserdülő 
nemzedéket beavassa a nemzeti elbeszélések világába.” (Kinyó, 2005.)

 A kollektív történelmi emlékezet „átvétele és személyes megélése 
nyomán lesz részese a szűkebb vagy tágabb közösségnek” a tanuló 
(Pataki, 2003)

 „A narratív kompetencia [...] keretében a tanulók képesek [...] a múlt-
jelen-jövő hármas dimenziójában az adatok, a tények, fogalmak, a 
történettudomány által kínált konstrukciók (sémák) rugalmas 
adaptálása, illetve a történettudomány vizsgálati eljárásainak 
(történeti probléma felismerése, megfogalmazása, a kritika, az 
interpretáció) alkalmazására.” (F. Dárdai, 2006)



Történészi látásmód alkalmazása

Keretrendszer elemei

 Történelmi kérdésfeltevés 

 Forráshasználat

 Kontextualizálás

 Érvelés, bizonyítás

 Kulcsfogalmak használata

(értelmező és tartalmi)



Mintázatok

„A [...] narratívumok feldolgozásának tapasztalataiból kirajzolódó 
mintázatok (template) tanulásban betöltött jelentőségét az adja, 
hogy ezek rejtett történetszervező sémaként” (Pataki, 2010) 
funkcionálnak.

A kulcsfogalmak az adott ismeretrendszer fogalmi hálójának 
csomópontjait jelentik, amelyek sok más fogalommal kapcsolatba 
hozhatóak. Képesek a tanulásban, a jelenségek leírásában először 
rendezetlen halmazként megjelenő konkrét fogalmakat, tényeket 
struktúrákká, fogalmi hálókká rendezni, így alkalmazásuk révén 
könnyebb értelmezni és befogadni az új információkat és 
tapasztalatokat is. (Kaposi, 2009)

Mélységelvű tanítás (study of depth): „[...] amit tanítanak, tanítsák 
alaposan, megragadva azt a néhány átfogó gondolatot, melyek 
megvilágítják az egészet, és folyamatosan köréjük lehet építeni a 
másodlagos tényeket.” (Marylin – Calfee, 1998; Knausz, 2001) 



Történelmi műveltség 

„[…] a történelmi gondolkodás nem automatikusan alakul ki a 
pszichológiai fejlődés során […] valójában szemben áll azzal, 
ahogy általában gondolkodunk.” (Wineburg, 2007)

A historical literacy egy adaptálható értelmezési keretként 
lehetővé teszi, „hogy a történelemórákon feldolgozott 
események, megismert folyamatok jól strukturált, új 
helyzetekben is hatékonyan alkalmazható és könnyen felidézhető 
tudássá váljanak”, és segítsék elő a múlt vagy a jelen 
megértését, illetve járuljanak hozzá a jövőbeni változások 
értelmezéséhez. (Peter Lee, 2004; Id: Kojanitz, 2013)



Historical literacy



A történelmi gondolkodás fejlesztése – a történelemmel foglalkozó oktatáskutatás kulcstémája Hollandiában (Carla van 
Boxtel és Jannet van Drie)

KÉPREGÉNY. Rendezd sorrendbe a Római Birodalom bukására vonatkozó képeket és a hozzájuk 

kapcsolódó fogalmakat, majd állapítsd meg  mi történt, és fogalmazz meg következtetést!

Milyen volt az élet 

400 körül?

A korszakhoz 

kapcsolódó fogalmak:

1. Antikvitás

2. Római hadsereg

3. Császár

Fogalom:

népvándorlás

Mi történt? 

Európa keleti részéről 

népek vándoroltak a 

Római Birodalom 

területére

Fogalom: a Római 

Birodalom 

kettészakadása

Mi történt? 

A Római Birodalom 

keleti és nyugati 

részre szakadt

Fogalom: a Nyugat-

Római Birodalom 

bukása

Mi történt? 

A Nyugat-Római 

Birodalom császárát 

megfosztották trónjától, 

a Nyugat-Római 

Birodalom eltűnik

Fogalom: a rómaiak 

távozása

Mi történt? 

A római hadsereg és 

az igazgatás 

visszakerül Itália 

területére

A Római Birodalom bukása a nyugati részek gyenge igazgatása és Róma germán népek általi 

megszállása miatt következett be. Multimodális reprezentáció



Új tankönyvek, digitális anyagok 2017. őszén 

 Történelmi atlasz középiskolásoknak

 Újgenerációs Történelem 6., 7., 10.

 Hatosztályos Történelem 10. (Száray)

 Történelem 8. (Horváth Péter)  

 NKP + Okoskönyv 5-9. évfolyam



Új szempontok megjelenése

 A tanulás támogatása

• kisebb arányú törzsszöveg, több interaktív 
megszólítás,

• az önellenőrzésre, önálló tanulásra alkalmas 
kérdéssorok arányának növelése,

• tömörebb, pontosabb definíciók.

 Tagoltabb leckék

• a hosszabb leckék kettébontása,

• több kiemelés, 

• a leckék végén rövid összefoglalások,

• az összefüggő szövegblokkok mellett vázlatpontok.

 A képek, ábrák szerepének átgondolása

• ne csupán illusztratív célzattal,

• mindig kapcsolódjon hozzájuk feladat,

• több ábra, rajz, infografika.

Digitális anyagok a Nemzeti Köznevelési Portálon 



Képességfejlesztés és 
vizuális elemek a középpontban

 Projektfeladatok

 Szövegértést és szövegalkotás 
fejlesztését segítő feladatok

 Kompetenciafejlesztő feladatok 
arányának növelése

 A vizuális rendezőknek, 
gondolattérképek szerepének 
bővítése

 Fotók, rajzok, illusztrációk számának 
növelése 



Történelmi atlasz középiskolásoknak I.

Új elemek:

• Digitális alkalmazás

• Egyetemes és magyar történelem 
szinkron megjelenítése 

• Több és nagyobb térképek, 
betűméretek növelése

• Egységes térképjelek és színek

• Képes térképkereső évszámokhoz

• Helynévmutató 

• Bővülő terjedelem – 64 helyett 88 
oldal – változatlan áron

• NKP-n digitálisan is elérhető 

https://player.nkp.hu/play/221924/false/
undefined

https://player.nkp.hu/play/221924/false/undefined


Történelmi atlasz középiskolásoknak II.



Újgenerációs Történelem 6.







Újgenerációs Történelem 7. 





Újgenerációs Történelem 10. 



Az Újgenerációs taneszközök az NKP-n

A tankönyvek és a munkafüzetek 
teljes terjedelmükben megtekinthetők.



Okostankönyvek

A tankönyvek intelligens, digitális 
változata a személyre szabott tanuláshoz

 Digitálisan feldolgozott leckék 
hozzárendelt animációkkal, 
feladatokkal

 Html formátum, a pedagógus és a diák 
is kiegészítheti saját jegyzeteivel 

 Reszponzív, a nézet igazodik az eszköz 
(tablet, telefon) kijelzőjéhez



Összegzés I.

 A tananyag új fókusza: a modernkor és a jelenkori történelem, a 
politikatörténet mellett társadalmi struktúrák, állampolgári 
ismeretek és a mindennapok történetének megjelenítése. EU-s 
kulcskompetenciák (mint pl. az aktív állampolgárság, 
fenntarthatóság) kiemelése a tanításban.

 Az ismeretszerzés és feldolgozás (pl. forráselemzés) módszereinek, 
a kommunikáció (pl. IT-oktatás), a kritikai gondolkodás és az 
időbeli- és térbeli képességek fejlesztése.

 A facilitátori szerep és a tanulás támogatása. A pedagógiai 
módszerek széles repertoárjának használata (drámapedagógiai 
eszközök, projektek, csoportmunka, kerettörténet-módszer, 
játékosítás, vizuális prezentációk, problémamegoldó feladatok).



Összegzés II.

Kiemelt szempont a problémamegoldási képesség fejlesztése, ami 
azt jelenti: „amikor a megoldáshoz vezető út nem válik azonnal 
nyilvánvalóvá, es amikor … a tantervi tartalmak, amelyek esetleg 
érdemben felhasználhatók, nem explicit módon beazonosíthatók.” 
(Halász, 2006. 8.)

„A problémaorientált történelemtanítás alatt olyan tanítási 
koncepciót értünk, amely a  legújabb tanulás- es tanításelméleti 
reflexiók bázisán a tanulok egyéni es kollektív érintettségére építve a 
történeti problémamegoldás elsajátítására alkalmas tanulási 
folyamatot biztosit (F. Dárdai, 2007.). 

„A tanórai feldolgozás fókusza egy alaposan végiggondolt es 
körültekintően kiválasztott probléma vagy motiváló kérdés, 
amelynek többoldalú megvizsgálása, elemzése jelenti a tanár es a 
diákok közös munkájának alapját. (F. Dárdai, 2007)



Megoldás?!?!  

„Legalább annyira kell törődnünk azzal, hogy hogyan 

tanítunk, mint amennyire korábban azzal törődtünk, hogy 

mit tanítunk.” (John Bruer: Schools for Thought, 1993)


