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Gyertyánfy András

Kompetenciák a történelemtanításban - kritikai
megközelítésben
A címben szereplő kompetenciának eléggé rossz híre van a tanárok körében. Amilyen nagy
az oktatáspolitika és részben az elméleti pedagógia lelkesedése iránta, tanári szemmel
annyira idegesítő és nyomasztó, hogy egy homályos jelentésű fogalom szökőárként árasztja
el az iskolát immár több mint egy évtizede.1 Menekülés helyett írásomban a kompetencia
alapú történelemtanítás értékeinek és veszélyeinek szeretnék nyomába eredni a
történelemtanításban,2 a hazai mellett a német nyelvű szakirodalomból tartva tükröt magunk
elé. Első célom, hogy "megszelídítsem" a fogalmat annak meghatározása révén. Ezt
követően a történelemtanításban szerepet játszó kompetenciák listáit tekintem át, aminek
egyik tanulsága az lesz, hogy a kompetenciafejlesztésben nem a számtalan tantervi előírásé
és előre gyártott feladaté a főszerep, hanem a tanáré. Végül az értékek és veszélyek
mérlegét igyekszem megvonni. E három rész előtt következik néhány tény a kompetencia
eredetével kapcsolatban.
A PISA-felmérés és hatása az oktatásra
Az első nemzetközi tudásfelmérést az UNESCO támogatásával működő International
Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) szervezte meg 1960-ban.
Ez a szervezet koordinálja ma is a TIMSS (Trends in International Mathematics and Science
Study) és a PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) nevű, négy- vagy
ötévente ismétlődő – a tagországok tanterveinek közös elemeire épülő – felméréséket,
melyekben ma a világ mintegy 60 országa, köztük Magyarország is részt vesz. 3 A PISAfelmérésre (Programme for International Student Assessment) viszont csak 2000 óta,
háromévente kerül sor, az OECD - tehát egy gazdasági szervezet - koordinálásában.4 A
legutóbb már több mint 70 ország részvételével zajló felmérés a „kompetencia” nevű
mutatókat ("indikátorokat") méri a matematikai, a szövegértési és a természettudományi (és
egy további, felmérésenként változó) területen. A mérendő kompetenciák tartalmát az OECD
Definition and Selection of Skills and Competencies (DeSeCo) nevű bizottsága dolgozta ki a
’90-es évek végén, építve a szervezet Indicators of the Educational Systems (INES) nevű,
1991-től működő projektjének korábbi eredményeire.5
A PISA hatására a pedagógia új nemzetközi trendje alakult ki, amit "kompetenciaalapú
oktatásnak" neveznek. Magyarországon e folyamat az általános érettségi követelmények
2001-ben elfogadott módosításával, a 2001 őszi első országos kompetenciaméréssel, a
2003-as Nemzeti alaptantervvel, majd 2004–2006 között a Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív Program 3.1-es sorozatával kezdődött.6 Noha a felmérés a 15 évesek matematikai,
szövegértési és természettudományi (és egy változó, „innovatív”) kompetenciáit méri, a
kompetencia fogalma mára minden tantárgyban jelen van az egész oktatási rendszerben, az
alsó tagozattól az egyetemig. Jelentése körül eközben „olyan zűrzavar és vita zajlik, hogy
lehetetlen egy egységes, a különböző nézeteket összebékítő definíciót megalkotni” (Falus
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Iván).7 A fogalom inflálódott, és korántsem tekinthető kompetenciának mindaz, amit annak
hívnak.8 Vajon mit értsünk rajta a történelemórán?
A kompetencia fogalma a történelemtanításban: a bonyolulttól az egyszerű felé
A szakirodalom egyrészt Csapó Benőnek a műveltség – szakértelem – kompetencia közötti
megkülönböztetését veszi át.9 Eszerint a kompetencia a tudás olyan formája, melynek (1)
elsajátítása természetes közegben, életszerű tapasztalatok révén történik [tehát nem iskolai
vagy ahhoz hasonló körülmények között], (2) alkalmazása is természetes könnyedséggel és
hatékonysággal valósul meg [tehát nem módszeres gondolkodás eredményeképpen], (3)
nem szak- vagy műveltségi területhez kötött [a másik két tudásformával való
szembeállításból következően].10 Ez a kompetenciafelfogás az Egyesült Államokból
származik, ahol a kulturális sokféleség és az egyén jogainak tisztelete miatt lemondtak az
egységes általános műveltség kialakításáról, ehelyett a cél az általános készségfejlesztés és
a gyakorlati életvezetés szempontjából fontos ismeretek oktatása, például hogyan
közlekedjünk, hogyan csináljunk költségvetést; a társadalomtudományi oktatásban az
amerikai identitás (pl. a zászló, a himnusz) és az egyéni jogok képviseletének technikái. E
felfogás szerint a közoktatás eredményességét az adja, ha a leérettségizett diák képes
magabiztos, önálló életvezetésre, és megállja a helyét a munkaerőpiacon.11
Ha így definiáljuk a kompetenciát, az válaszút elé állít minket: vagy kompetenciát
fejlesztünk, amely – definíció szerint – nem szakterülethez kapcsolódó tudás, vagy egy
szakterülethez, esetünkben a történelemhez kapcsolódó tudást sajátíttatunk el, tehát
történelmet tanítunk. Nyilván az előbbinek is van értelme, ha tudatos döntés eredménye.
Előfordult, hogy történelemóráimon a diákok szabadon választott kedvenc (tehát többnyire
nem történelmi) témájukban tartottak kiselőadást, amit az adott helyzetben hasznosabbnak
tartottam, mintha ugyanezt az időt a történelemre fordítottuk volna. A „történelem” és a „nem
történelem” különbsége persze elmosódó, de a „minden történelem” álláspont biztosan nem
képviselhető.
Kérdés továbbá, hogy a fenti értelemben vett kompetencia vajon olyan általános tudást
jelenít-e meg, amely minden területet átfog, és minden területen használható. Ennek az
elsajátíttatása nyilván igen vonzó cél lenne. A kutatók azonban arra figyelmeztetnek, hogy a
képességek (kompetenciák) és az ismeretek szorosan összefüggnek, a belőlük felépülő
tudás ezért egy adott területre vonatkozik.12 Ebből következik, hogy a csapói értelemben vett
kompetencia is jellemzően egy bizonyos típusú élethelyzetben alkalmazható, nem pedig
általában.
Egy másik, a hazai történelemdidaktikában használt kompetenciadefiníció Halász
Gábortól származik.13 Eszerint a kompetencia: (1) képesség és hajlandóság (2) tudásunk
problémamegoldó cselekvéssé alakítására.14 Egyszerűbben szólva, és a történelemtanításra
vonatkoztatva: képesség és hajlandóság a történelmi tudás alkalmazására.
A német történelemdidaktika a kompetencia fogalmát ehhez képest egy lényeges
eltéréssel határozza meg. Kiindulópontja a PISA elméleti alapjait kidolgozó Franz Weinert
pszichológus definíciója, mely szerint „a kompetenciák meghatározott problémák megoldását
szolgáló gondolkodási képességek és készségek, valamint az ezekhez kapcsolódó
motivációs, akarati készség és társas képességek, melyek a megoldás sikeres, felelős
felhasználására irányulnak különféle helyzetekben”.15 A motivációs-akarati és szociális
összetevőket azonban – amelyeket az említett halászi definíció hajlandóságnak mond – a
német neveléstudomány ma már nem tartja a kompetenciafogalom részének, egyszerűen
azért, mert azok nehezen mérhetőek.16 Ezek után a kompetencia egyszerűen a történelmi
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tudás alkalmazásának képességét jelenti. Ez pedig véleményem szerint nem más, mint a
gyakorlatban jól ismert különbség a bemagolt, de meg nem értett ismeretek és a között,
amikor a diák a „saját szavaival” is el tudja mondani a tanultakat, egy új téma tanulásakor
„beugrik” neki a hasonló korábbi, „véleménye van” a tanultakról stb. – hiszen mindezek a
tanultak alkalmazását jelentik.
A történelmi kompetenciák fajtái: a modellek tanulságai
Gondolom, minden tanár örül neki, ha diákjai alkalmazható (felidézhető, elmondható,
továbbgondolható) tudás birtokába jutnak. Miből áll ez a képesség, melyek a
részképességei? Erről szólnak a történelmi kompetenciák különféle katalógusai. Itthon egy
ilyen ismeretes, három változatban. Az alábbi táblázat ezeket tartalmazza, persze részleteik
nélkül.
1. ábra: A történelmi kompetenciák magyarországi katalógusának változatai
Források: Nemzeti Alaptanterv (2012) II. 3. 4. Ember és társadalom b) Fejlesztési feladatok; Az
érettségi vizsga részletes követelményei (2002; 2015) Történelem - Részletes érettségi
vizsgakövetelmények, A) Kompetenciák.

NAT Ember és társadalom
Fejlesztési feladatok
Ismeretszerzés, tanulás

Történelem – Részletes érettségi vizsgakövetelmények
Kompetenciák
2016-ig hatályos
Források használata és
értékelése

2017-től hatályos
Ismeretszerzés, források
használata

Kritikai gondolkodás
Kommunikáció

A szaknyelv alkalmazása

Tájékozódás időben és térben

Tájékozódás térben és időben
Eseményeket alakító tényezők
feltárása
Történelmi események és
jelenségek problémaközpontú
bemutatása

Kommunikáció, a szaknyelv
alkalmazása
Tájékozódás térben és időben
Eseményeket alakító tényezők
feltárása, kritikai és
problémaközpontú
gondolkodás

E modell indoklása vagy bírálata hiányzik a hazai történelemdidaktikai irodalomból,
találkozunk viszont a kompetenciák közül az elbeszélői (narratív) kompetencia
jelentőségének ecsetelésével,17 amelyet a német szakirodalom az összes közül a
legfontosabbnak tart,18 és amely a fenti modellben leginkább a „történelmi események és
jelenségek problémaközpontú bemutatásának” felel meg (az új szöveg – talán kissé
szerencsétlenül – épp az erre leginkább utaló „bemutatás” szót hagyta el). Szintén téma a
hazai szakirodalomban a struktúrák és kulcsfogalmak,19 melyet a német szerzők egy része a
kompetenciák közé sorol.
A tudományos igénnyel megfogalmazott és egymástól lényegesen különböző német
történelemtanítási kompetenciamodellek száma több tucatra rúg, ezek közül a szakma
legalább hetet ítél fajsúlyosabbnak.20 Itt három ilyennek az alapvonalait szeretném
bemutatni.
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2. ábra: Hans-Jürgen Pandel kompetenciamodellje (2005, 2013)
Forrás: Pandel, Hans Jürgen (2013): Geschichtsdidaktik. Wochenschau, Schwalbach/Ts., 221-239.
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Műfaji kompetencia
(a történelemre vonatkozó szöveges, képi, tárgyi műfajokkal való bánásmód)
Történelemikultúra-kompetencia
(a történelem kortárs nyilvánosságban való megjelenítésével kapcsolatos
bánásmód)

Pandel a kompetenciák közös tulajdonságait az alábbiakban foglalja össze:
1. Szakterület-specifikusak: itt a kognitív pszichológia fent említett eredményeire
hivatkozik.21
2. Alkalmazásuk a mindennapokban történik, és nem pusztán az iskolában. A
történelemdidaktikának kell válaszolnia a kérdésre: a kompetenciák milyen szintű
tudására van szüksége egy nem történész felnőttnek?
3. A tudományág elemeiből, szabályaiból, eljárásmódjaiból származnak, de ezeket
didaktikailag fel kell dolgozni az iskolai tanulás számára.
4. Véges számúak (ellentétben számos tanterv hosszú felsorolásával).
5. Teremtő erejűek. Például egy addig ismeretlen szöveg minden plauzibilis
értelmezése kreatív teljesítmény: az értelmezés módszere tanulható, de arra, hogy a
megtanult szabályok az adott helyzetben alkalmazandóak-e, nincsenek újabb
szabályok, ez egyedül a kompetenciától függ, amely nem tanítható, hanem tanulási
helyzetek révén fejleszthető.
6. Kifejeződésük (performanciájuk) korfüggő, például a történeti elbeszélés struktúrái
ma ugyanazok, mint 3000 évvel ezelőtt, az elbeszélt történet azonban másmilyen; a
kompetenciák didaktikai feldolgozásának a tudomány jelenlegi alakjára kell
irányulnia.
7. Többeleműek, és éppen az összetettség fokában különböznek az egyszerű
képességektől és készségektől. A következőkből állhatnak, melyek a helyzetnek
megfelelően kapcsolódnak egymáshoz: képességekből, ami azt jelenti, hogy valamit
meg tudunk csinálni: például egy ház kifestése, egy levél megírása; készségekből
(skills), amelyek automatizált cselekvések (rutinok), így használatukkor már nincs
szükség gondolkodásra: például a számítógép billentyűzetének használata a súgó
nélkül; egy szakterület szabályainak vagy módszereinek ismeretéből, ami a
szakszerű cselekvés feltétele, például a forrásértelmezés szabályai; végül az
ismeretszerzés („kutatómunka”) technikáiból.22

Gyertyánfy András: Kompetenciák a történelemtanításban - kritikai megközelítésben
3. ábra: A FUER-kutatócsoport "Történelmi gondolkodás" kompetenciamodellje (2006-2007)
Forrás: BARRICELLI, Michele – GAUTSCHI, Peter – KÖRBER, Andreas (2012): Historische Kompetenzen
und Kompetenzmodelle. In: BARRICELLI, Michele – LÜCKE, Martin (szerk.): Handbuch Praxis
Geschichtsunterricht. Wochenschau, Schwalbach/Ts., I. 219-221.

Kérdezési kompetencia
(időbeli vonatkozással bíró
kérdés egy élettapasztalattal
kapcsolatban, mely a keresett
információ lehetséges fajtáira
és forrásaira irányul)

Módszertani kompetencia
(a kérdés megválaszolásához
szükséges műveletek)
Tárgyi kompetencia
(történelmi kategóriák és
fogalmak alkalmazása)

Orientálódási kompetencia
(a válaszok vonatkoztatása a
saját időre és életvilágra)

A tárgyi kompetencia azért különleges, mert nem csak a kérdésfeltevéstől a módszerek
alkalmazásán át a válaszokig tartó kutatási vagy „orientálódási” folyamatban, hanem a
történelemről való gondolkodás és kommunikáció során is használjuk. Ez köti össze az
ismereteket és a kompetenciákat, tulajdonképpen az ismeretek rendszerezésének
képessége.23 A FUER-csoport modellje az egyetlen tudományos modell, amely a
kompetenciák fokozatait is tartalmazza.
4. ábra: Peter Gautschi kompetenciamodellje (2009), amely egy kompetenciát tartalmaz és
annak négy részterületét
Forrás: BARRICELLI, Michele – GAUTSCHI, Peter – KÖRBER, Andreas (2012): Historische Kompetenzen
und Kompetenzmodelle. In: BARRICELLI, Michele – LÜCKE, Martin (szerk.): Handbuch Praxis
Geschichtsunterricht. Wochenschau, Schwalbach/Ts., I. 222-224.
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Hogyan foglalhatóak össze a bemutatott modellek? A különböző megfogalmazások
ellenére összegyűjthetők a történelmi kompetencia (a történelmi tudás alkalmazásnak
képessége) leggyakoribb részképességei: az elbeszélés (szóban, írásban), források
ismerete és értelmezése, kérdések és következtetések megfogalmazása velük
kapcsolatban, térben és időben való tájékozódás, történelmi kulcsfogalmak ismerete.
Alaposabb vizsgálat nélkül is megállapítható, hogy ezeket a képességeket már jóval a PISA
előtt is fejlesztette a történelemtanítás.24 Ebből kiindulva viszont kompetenciafejlesztés és
képességfejlesztés, kompetencia és képesség közé egyenlőségjel tehető, amire van is példa
a hazai szakirodalomban,25 míg más vélemény szerint az alkalmazás fogalmi eleme
megkülönbözteti őket egymástól.26
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A modellek másik tanulsága sokszínűségük. A tudományos igénnyel készült változatok
versengő módon készülnek, alkotóik jellemzően nem törekednek a korábbiak szintézisére,
ráadásul tőlük és egymástól is kivétel nélkül eltérnek az egyes szövetségi tartományok
tantervi modelljei.27 A sokszínűség egyben bizonytalanság. Egyik modell sem igazolt
kísérletileg, és megoszlanak a vélemények arról, hogy ez az igazolás lehetséges-e
egyáltalán.28 A kompetenciák (képességek) egymással összefüggő, külön-külön is összetett
elmebeli konstrukciók, ráadásul nagymértékben egyéniek.29 Ezek szerint viszont sem a
tantervek elvileg kötelező kompetenciaelvárásait – és különösen nem az egyes iskolai
évfolyamokon elvárt fejlettségi fokozatokat –, sem a tankönyvek kompetenciafejlesztő
feladatainak hatékonyságát nem támasztják alá elfogadott elméletek vagy mérések. Ez
pedig a tanárra hárítja az adott tanulók számára az adott helyzetben legmegfelelőbb
fejlesztési mód kiválasztásának felelősségét.30 Ehhez kapcsolódik az a svájci felmérés,
melynek során 11 tanár 338 diákja (luzerni gimnazisták) kompetenciafejlődését mérték.
Minden tanár egy témát „vezérelt” módon, a tanári élőszó (előadás, elbeszélés, megbeszélés
stb.) módszereinek alkalmazásával, egy másikat „nyitottan”, majdnem kizárólag feladatok
megoldatásával sajátíttatott el. A tanulók kompetenciái egyértelműen a „vezérelt” tanulás
során fejlődtek jobban.31 Mindezek alapján a történelmi kompetenciák (vagy képességek)
fejlesztése érdekében az javasolható, hogy tanár maga válassza ki az aktuális fejlesztési
célokat és az annak megfelelő eszközöket (feladatokat), és kombinálja a tanári élőszót
alkalmazó frontális munkát az alkalmazás gyakoroltatásával, azaz az önálló tanulói
feladatvégzéssel.
A kompetenciák helye a történelemtanításban
A "kompetenciaalapú" szó beszédes abban a tekintetben, milyen helyre tart igényt az új
koncepció az oktatásban. De vajon indokolt-e a történelemtanítást a kompetenciákra
alapozni? Az ebből fakadó egyik probléma az, hogy megkérdőjeleződik a tárgyi tudás (az
ismeretek) fontossága. A hazai szakirodalom figyelmeztet arra, hogy a képességek
középpontba állítása elavultnak tünteti fel ez utóbbiakat, fölöslegesnek a modernizálásukat,
amire pedig szintén szükség volna. Ismeretek és képességek összetartoznak, és nem
szembeállítandók.32 A „kompetenciaalapúság” trendje mégis ez utóbbit sugallja, amiben
szerepet játszott a kompetenciákat meghonosító és ugyanakkor a tartalmi követelményeket
kiiktató NAT 2003, a tanfelügyelet és a minősítés szempontrendszere, a tantervek és a
tanárképzés is. A gyakorlatban ez véleményem szerint inkább ellentétes eredménnyel jár:
mivel a tanári társadalom nélkülözhetetlennek tapasztalja az ismeretátadást, a vele szemben
állónak feltételezett kompetenciafejlesztést utasítja el. A német történelemdidaktikában
kisebbségi álláspontnak tűnik az, mely szerint a kompetencia volna a főfogalom, és a tudás
volna ennek alárendelhető (a fent idézett Halász Gábor-i definícióból is ez következik)33,
inkább fordítva: az ismeretek, képességek-kompetenciák és a meggyőződések hármasságát
tartják a történelmi tudás alkotóelemeinek.34 E felfogás szerint tehát az ismeretek és a
képességek-kompetenciák mellérendelő viszonyban állnak egymással.
A leghevesebb kritikát a német szakirodalomban nem ez, hanem a történelmi
kompetenciák standardizálása és az váltja ki, ha ezek mentén kívánják mérni a tanítás
eredményességét. A történelemtanítás célját a német történelemdidaktikusok nagy többsége
az egyén orientálásában látja: a segítségadásban ahhoz, hogy kialakítsa az önazonosságát,
különösen az annak időbeli vonatkozásait kifejező történelmi tudatát. Mindezek viszont nem
számszerűsíthetőek és nem mérhetőek.35 A tanítás célja – írja egy kritikus – eddig az
egyénben rejlett, de ezt most szinkronizált tömegoktatás váltja fel, mely a diákokat
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passzivitásra kárhoztatja.36 Az ellentét nem is lehetne élesebb e vélemény és a között,
ahogyan a kompetenciafejlesztéssel asszociált, a tanulói önállóságra és a feladatmegoldásra
alapozó oktatást szokták lefesteni.
A bírálat hátterében a PISA-mérés és a kompetenciaalapúság céljáról szóló vita áll,
mely a hazai neveléstudományban is markánsan megjelenik. Az egyik magyarázat szerint a
klasszikus tudáskánon érvényessége megkérdőjeleződött a világ gyors változása miatt,
helyette olyan új fajta tudásra van szükség, mely nyitott, az előre nem látható helyzetekben
alkalmazható.37 A másik vélemény szerint viszont a kompetencia a gazdaság nyomására
került előtérbe, mely nem hagyományos értelemben vett műveltséget igényel, hanem olyan
tudást, amely a munkaerőpiacon hasznosítható.38 Világosan ezt az értelmezést támasztja alá
egyébként az úgynevezett kulcskompetenciákat megfogalmazó EU-ajánlás szövege is.39
Hazai szemmel talán meglepő, hogy a német neveléstudományban az utóbbi nézet körül
alakult ki konszenzus,40 így a kompetenciaalapúsággal és a PISA-val szembeni kritikus
hangvétel a jellemző. A német nyelvterület történelemdidaktikája a gazdasági szempontú
leszűkítéssel szemben ragaszkodik a tantárgy humanisztikus célrendszeréhez, amely nem
standardizálható, nem mérhető, és amelynek az eléréséhez a kompetenciák csak eszközök,
noha evidens, hogy szükség van rájuk, hiszen a diákok történelemmel kapcsolatos
képességei-kompetenciái a német nyelvű országokban is (messze) elmaradnak a megfelelő
szinttől.41
A kompetenciaalapúság trendjének számomra rokonszenves hozadéka a
történelemtanításban, hogy (újra) előtérbe állítja az alkalmazható, azaz a megértett, a
felidézhető, a továbbgondolható történelmi tudás megszerzésének szükségességét. Azok az
erőfeszítések, amelyek ennek a feltételeit – a szükséges képességeket, készségeket, illetve
gyakoroltatásuk módszereit – igyekeznek megfogalmazni, érdekes támpontokkal szolgálnak
a gyakorlat számára. Az is látszik azonban, hogy a történelemtanítás célrendszere tágabb,
az ezt szolgáló tanítás munkaformái és módszerei változatosabbak annál, ami a
kompetenciaalapúságból következne, vagy amit abba beleérteni szokás. Remélem, a
„kompetenciacunami”42 olyan árhullámmá szelídíthető, amely meglovagolható a
képességfejlesztés érdekében, de nem rombolja le a történelemtanítás más, lényeges
alkotóelemeit.
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