
A szemtanúkkal készített videointerjúk kutatási tényeken alapuló beemelése a történelem és 

állampolgári ismeretek tanításába  

Az előadás a 2016 őszén indult program eredményeinek az állampolgári nevelés témájára fókuszáló 

összegző bemutatása. A legutóbbi öt évben MTA-SZTE ETTK keretében történt fejlesztések 

homlokterében az állt, hogy a történelem és állampolgári ismeretek tanításába miként vonhatóak be 

az elbeszélt történelem forrásai. A szemtanúkkal készült video-életútinterjú részletek tanórai 

alkalmazása, a fejlesztési/kutatási folyamat során aképpen történt, hogy az első, kísérleti órák 

kvalitatív és kvantitatív vizsgálata után (a kérdőívek és fókuszcsoportos interjúk eredményei alapján) 

a partnerpedagógusokkal közös műhelymunka folyamán alakítottuk ki a végleges tanórákat, melyek 

2019-2020. közötti megvalósítását vizsgáltuk (általános és középiskolai tanórák résztvevő körében, 

N=388). A kvalitatív tantárgy-pedagógiai szempontú elemzés során a tanórai megvalósítás 

módozatait kutattuk, továbbá a tanórák előtt és után történt kérdőíves adatfelvétel bázisán a tanulók 

vélekedéseit a tantárgy-pedagógia célelérés és a közvetített értékek, formált attitűdök 

vonatkozásában. Az előadásban kiemelten a tanóráknak az állampolgári kompetenciák, illetve a 

kapcsolódó társadalmi értékek vonatkozásában mutatjuk be a kutatás eredményeit. 
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