
Aktív állampolgárságra nevelés multimédiás tananyagok 

segítségével

Az IWitness digitális platform
A Dél-Kaliforniai Egyetem Soá Alapítványa azért hozta

létre az IWitness digitális platformot, hogy a különböző

népirtások tanúival készült videóinterjúk legalább egy

része könnyebben elérhető legyen, és hogy az online

oktatás keretei között ezeket olyan tananyagokban

lehessen felhasználni, amelyeknek célja többek között

az empátia és a kritikai gondolkodás fejlesztése,

valamint az aktív állampolgárságra nevelés. Az

Európai Unió CXRATT (Countering Xenophobie,

Racism and Antisemitism Through Testimonies)

programja pedig kifejezetten olyan tananyagok

készítését célozta meg az elmúlt két évben, amelyek

segítségével a diákok jobban megismerhetik az

emberi jogokat, felismerhetik a diszkrimináció jeleit, az

intolerancia következményeit. A tananyagok

segítségével megtanulnak véleményt formálni a

demokratikus értékekről és ezek fontosságáról,

fejleszthetik szociális érzékenységüket és

elkötelezettségüket a társadalmi és közéleti kérdések

iránt. Az online tananyagok biztonságos tanulási

környezetet hoznak létre az érzékenyebb témák

esetében is, így a diákok véleményalkotását,

érzelmeik megfogalmazását különösebben nem

nehezítik. A tananyagok olyan témákat dolgoznak fel,

mint a diszkrimináció, az amerikai polgárjogi

küzdelmek, a rasszizmus, vagy a női emancipáció

kérdései.
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Felmerülő kérdések, hipotézisek
A kutatás során számos kérdés felmerül bennünk. Azt

feltételezzük, hogy a multimédiás eszköz köré épülő

digitális (esetleg online) feladatok tudatosabbá teszik

diákjainkat a demokratikus értékek tekintetében, illetve

abban a felelősségvállalásban, ami egy aktív

állampolgárt jellemez. Ezzel kapcsolatban azonban

legalább két nehézség is felmerül: mennyire határozza

meg ennek sikerét a tananyag tartalma, témája, illetve

külső tényezők (például a tanár személye, az

osztállyal való kapcsolata, a családból hozott minták,

stb.). A másik nehézség az eredményesség mérése. A

demokratikus értékrend nem biztos, hogy rövid távon

mérhető, hiszen elképzelhető, hogy az erre való

készség csak hosszú távon alakul ki, vagy tudatosodik

a diákban. Továbbá kérdéses lehet, hogy a diák

mennyire tudja meghatározni a tanóra hatását egy

skálán, vagy nyitott végű kérdésre adott válaszban.
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Az IWitnessen található, illetve más, nem online, de a Soá Alapítvány Videóarchívumát felhasználó tananyagok

rendkívül sokfélék, de számos közös jellemzőjük van: mindegyik multimédiás (videóinterjús) forrás köré épül, és

minden tananyag a konstruktivista pedagógia módszertanát követi. A tananyagok ennek következtében jól

elkülöníthetően négy szakaszra bomlanak: a (diák előzetes tudására építő) ráhangolódás, a gyűjtőmunka, a

jelentésteremtés és a reflektálás szakaszára (Consider, Collect, Construct, Communicate). Ez a struktúra lehetővé

teszi, hogy a diák párhuzamot vonjon a múlt és a jelen, a történelmi szereplők és a saját élete között, és

elgondolkodjon olyan etikai kérdésekről, amelyek szükségesek az aktív állampolgárságra neveléshez.

A tananyagok elvégzése során nemcsak a diák tanulási eszköztára bővül, de a tanár szerepe is átértékelődik: nagy

szerepe és felelőssége van az adott tananyag kiválasztásában, vagy épp elkészítésében, de a tananyag elvégzése

alatt csak technikai segítséget nyújt, ha szükséges. Kiemelt fontosságú lehet emiatt egy, a tevékenységet lezáró

reflektáló óra megtartása, illetve a diákok véleményének feltérképezése „kilépőcédula” keretében, amelynek

legelterjedtebb formái a nyitott kérdésre adott válaszok, vagy nyitott mondatok befejezése a diákok részéről.

A Dél-Kaliforniai Egyetem Soá Alapítványának videóinterjúi szerepet kapnak az MTA-SZTE Elbeszélt Történelem és

Történelemtanítás Kutatócsoport keretében végzett kutatásokban is, amely a 20. századi traumák tanításában

vizsgálja a multimédiás anyagok használatának hatékonyságát az oktatásban. A kutatás alapját egy-egy kettéosztott

tanulócsoportban tartott „hagyományos”, illetve videóinterjús tanóra képezi. A kutatócsoport egyrészt a történelmi

emlékezet fontosságát hangsúlyozza a traumák kollektív feldolgozásában, illetve felismerte a multimédiás és digitális

anyagok jelentőségét a mai diákok számára. Ezért tagjai olyan tananyagokat fejlesztenek, amelyek a digitális

eszközök segítségével nem kizárólag a kerettantervi adatok megtanítását célozzák, de a múlt történéseinek

megismertetésével a diákok empátiáját, toleranciáját, kritikus gondolkodását, demokráciára való fogékonyságát

szeretnék fejleszteni.

Mindezek hatékonyságát, illetve a célkitűzések eredményességét előzetes és utólagos kérdőívek segítségével

mérik: a diákoknak és tanáraiknak az órák megtartása előtt, illetve után is ki kell tölteniük egy-egy kérdőívet. A

kutatás a tanárok esetében kvalitatív, a diákok esetében kvantitatív felmérést végez. Az adatok kiértékelése egyelőre

még az elején tart, és természetesen számos kérdést felvet.
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