Történelemtanítás

(XLIX.) Új folyam V. – 2014. 2-4. szám

Online történelemdidaktikai folyóirat

www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu

Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/gyertyanfy-andras-gondolatok-tortenelemtanitasunkhelyzeterol-05-02-03/

Gyertyánfy András

Gondolatok történelemtanításunk helyzetéről
Az alábbi írás szerzője a túlságosan ismeretközpontú, gondolkodásra kevéssé ösztönző
tanítási módot és a XX. századi anyagrészeket elhanyagoló, korábbi témáknál „leragadó”
gyakorlatot tartja a hazai történelemtanítás két legfontosabb problémájának. Mindkettő
gyökerét a tanórai anyag túlzott mennyiségében látja, amelynek három okát nevezi meg.
Egyrészt a kerettantervhez és a tankönyvekhez való szolgai ragaszkodást. Másrészt azt,
hogy az új didaktikai elméletek közvetítése gyakran félrevezető, ezért a tanári közvélemény
csak korlátozottan fogadja be őket. Végül kritikusan említ néhány olyan tanári elképzelést,
amely a problémával összefüggésbe hozható.
Úgy vélem, történelemtanításunk két legfontosabb problémája ma a felszínesség és a
tananyaggal való gyakori lemaradás. Felszínességen azt a tanári gyakorlatot értem, amely
nem a tanulók képességeihez és érdeklődéséhez alkalmazkodik, hanem elbeszél (újabban:
feladatokat oldat meg) a fejük felett anélkül, hogy ez értő tanulást eredményezne. E tanítási
mód következménye a tanulók tudatlansága és a tárgyhoz való negatív hozzáállása. A
szakirodalom és az állami tantervek évtizedek óta szorgalmazzák a gondolkodtatást, a
mélységelvűséget.1 Erre irányult – mintegy ultima ratióként – az új típusú érettségi 2005-ös
bevezetése is.2 Bár a Fischerné Dárdai Ágnes és Kaposi József által közölt felmérések a
tanítási gyakorlat „részleges és korlátozott” pozitív változásáról számolnak be,
gyakorlóiskolai tanárjelöltjeink és emelt szintű előkészítőre járó diákjaink beszámolója
alapján úgy tűnik, a probléma ma is jellemzi a magyarországi történelemtanítást.3 Az
anyaggal való lemaradás hasonlóképpen: XX. század történelme nem egy iskolában mintha
csak kapkodva, az 1945 utáni pedig akár sehogyan sem kerülne terítékre. Az új kerettantervi
korszakolás talán ezt is kívánta orvosolni.
Nézetem szerint mindkét probléma főként a tananyag mennyiségéből fakad.
Tapasztaljuk a fiatalok koncentrációs képességének gyengülését, általános műveltségük és
ezzel összefüggésben szókincsük zsugorodását.4 Nyilvánvaló, hogy ma ugyanannyi idő alatt
sokkal kevesebbet lehet hatékonyan megtanítani, mint korábban. De miért nem cselekednek
sokan eszerint? Miért nem tanít kevesebb ismeretet az, aki úgy érzi, hogy nincs elég ideje
gondolkodtatni, és az, aki nem jut a tananyag végére? Az okok három csoportjára szeretném
felhívni a figyelmet.5
Tanterv és tankönyv
Van, aki szerint a kerettantervi tematika túl bőséges.6 Kétségtelen ugyanakkor, hogy a
tanterv – elvileg – lehetővé teszi egyes témakörök részletes, mások pusztán említésszerű
tárgyalását, tehát az anyagban való válogatást. A kerettanterv „közös minimum” – írta erről
Száray Miklós, így „a történelmi folyamat nem minden szakaszában kényszerülünk részletes
tárgyalásra, hiszen arra a rendelkezésre álló óraszám nem elégséges”, annak eredménye
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„felületes rohanás” lenne.7 Gönczöl Enikő szintén a tantervi tematika eltérő mélységű
feldolgozását sürgeti.8
Sok tanár azonban nem a kerettantervet (helyi tantervet) tartja szem előtt, hanem a
tankönyvet. A „tankönyvfetisizmus” Katona András szerint a diktatúra idején alakult ki
óvatosságból,9 a kétszintű érettségi bevezetéséig pedig konzerválta azt a felsőoktatási
felvételi adatközpontúsága is. A helyzet – úgy tűnik – máig nem változott: sok tanár leckéről
leckére halad, sőt vannak tankönyvszerzők és -bírálók is, akik a tankönyv egészének
elvégzésében gondolkodnak.10 A Forrásközpontú történelem (és sok más tankönyv)
azonban részletesen tárgyal minden kerettantervi témát. Az egész tankönyvet ezért nem
lehet értő módon elsajátíttatni a diákokkal –még egy ELTE gyakorlóiskolában sem. Az
általános iskolai tankönyvek hasonlóképpen túlméretezettek ahhoz, hogy válogatás nélkül
feldolgozhatóak legyenek jó színvonalon.11
Az elmélet
A hazai történelemdidaktikai szakirodalom egyetért abban, hogy nem lehet képességeket
fejleszteni ismeretek nélkül, ugyanakkor haszontalan dolog ismereteket átadni anélkül, hogy
fejlesztenénk a történelmi gondolkodást és az azt lehetővé tevő készségeket.12 A tapasztalat
véleményem szerint messzemenően igazolja ezt az elméleti megközelítést. A lábjegyzetben
hivatkozott írások sokféle módon tárgyalják az ismeretek és a képességek kölcsönösségét;
az elvontabbak és a gyakorlatibbak is inspirálóak.
A tanári közvéleményben azonban mintha más kép élne a történelemtanítás mai
elméleteiről. A TÁMOP-pályázatok,13 a tanárképzés általános pedagógiai stúdiumai,14 nem
szaktárgyi továbbképzések15 és egyes oktatási dokumentumok16 a „kompetenciáknak”
elnevezett készségeket állítják a középpontba. Az ismeretek mintha nem volnának fontosak,
sőt akadályt képeznének a tanulási folyamatban. A tanítási órán elsősorban a munkáltató
módszereket kérik számon anélkül, hogy rákérdeznének az ismeretanyaghoz való
viszonyukra. A fent említett történelemdidaktikai szakirodalom korántsem ilyen egyoldalú!
Fischerné Dárdai Ágnes például így fogalmaz: „önmagukban lévő módszerek nincsenek,
csak a tanárok módszertani tevékenysége létezik. Tudásuk, tapasztalatuk, személyiségük, a
módszerek közötti választási képességük, azaz módszertani kompetenciájuk dönti el, hogy
bizonyos pedagógiai szituációkban és témákban melyek azok a módszerek, amelyek
illeszkednek az oktatás – és így az érettségi vizsgakövetelmények – célrendszeréhez és
tartalmi elvárásaihoz”.17
A régebbi, csak az ismeretekre súlyt helyező és az újabb, ismeretek és készségek
együttességét valló európai modelleket, valamint a tartalmak nélkül készségeket fejleszteni
kívánó amerikai modellt Jakab György tanulmánya mutatja be.18 Szebenyi Péter és Vass
Vilmos írásából pedig látható, hogyan vált a harmadik helyen említett modell tudományosan
meghaladottá.19 Nálunk, úgy látszik, mégis eléggé tartja magát. Pedig szerintem kárt okoz.
Az egyoldalú kompetenciaközpontúság gyakran inkább elutasítást és ingerültséget vált ki a
tanári társadalomból ahelyett, hogy elősegítené az ismeretátadás hagyományos
gyakorlatának továbbfejlődését, és elvezetne annak belátásához, hogy érdemes lemondani
az ismeretek egy részéről a gondolkodtatás kedvéért.
A tanár
A történelemtanárnak, ha szereti a szakmáját, szinte minden érdekes és fontos, ami
történelem. Nehéz elhagynia témákat, adatokat, mert ezzel tudása, énje egy részének
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átadásáról mond le.20 Pedig ma már nem járhat a fellegekben: olyan alapvető műveltségi,
nyelvi, földrajzi stb. ismereteket és készségeket kell elsajátíttatnia,21 amelyek régebben
jórészt adottak voltak, mert a diákok máshonnan, korábban megszerezték azokat. És
amelyek hiányára egy ideje az egyetemi oktatók is panaszkodnak.
Felmerülhet, hogy a kihagyások által nem kerülnek-e veszélybe az ok-okozati
kapcsolatok, a történelmi folytonosság. A „folyamatológia”22 bizonyos mértékig jogos
igényének azonban nem csak a tankönyvekben évtizedek óta megszokott módon lehet
megfelelni.23 Például egy hagyományosan több témakörben tárgyalt jelenséget egyszerre is
meg lehet tanítani az arra leginkább alkalmas helyen, időben előre-hátra tekintve. Kimaradó
leckék, vázlatpontok nélkülözhetetlen részei beilleszthetőek máshová előzményként,
kitérőként, párhuzamként. A folytonosság érzékeltetéséhez olykor elég pár mondat vagy egy
ábra megszemlélése.
Sajnos találkozni lehet azzal a legalábbis minimalista, de inkább káros elképzeléssel is,
mely szerint mindegy, mit tanítunk, a tanuló memóriáját fejlesztjük vele. Erről érdemes
elolvasni Szent-Györgyi Albert: Az oktatás és az egyre bővülő ismeretek című, fél
évszázaddal ezelőtt született írását, amely időszerűbb, mint valaha.24
Véleményem szerint az oktatási folyamat több szintjén is cselekedni kellene a
problémák orvoslása érdekében. Gönczöl Enikő hivatkozott tanulmányának szavait
kölcsönözve: „talán nem túlzás azt mondani, hogy az a történelemtanítás, amely minderre
nincs tekintettel, bűnt követ el a fiatalokkal szemben. Mert miközben elhasználja erre szánt
életidejüket, nem adja meg nekik azt a tudást, amire szükségük van. Tágabb közösségük
egészét pedig arra kárhoztatja, hogy a múlt hibáit önpusztító módon, újra és újra elkövessék,
átéljék és megszenvedjék”.25
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ABSTRACT
Gyertyánfy, András
Reflections on the State of History Teaching in Hungary
The author of this essay thinks that the most important problems of history teaching in
Hungary are a method concentrating too much on facts instead of making pupils to think and
a practice spending too much time on earlier ages instead of the 20th century. To his
opinion both result from discussing too many topics in classes which in turn seems to have
three reasons: teachers stick to the frame curriculum and the textbooks, new didactic
theories are often communicated in a bad way and thus accepted only to a limited extent by
teachers and also some other false concepts of teachers.
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