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AZ EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁGA

Rec (2001) 15. sz. Ajánlás
a huszonegyedik századi európai történelemoktatásról
(Elfogadta a Miniszteri Bizottság 2001. október 31-én
a 771. nagyköveti szintu ülésén)

A Miniszteri Bizottság, megfelelve az Európa Tanács Alapszabálya
15.b Cikkében foglaltaknak,
figyelembe véve, hogy az Európa Tanács célja a tagállamok közötti
egység erosítése;
tekintettel a Párizsban 1954. december 19-én aláírt Európai Kulturális
Egyezményre, amely az aláíró államokat felhívta arra, hogy tanulmányozzák a többi szerzodo történelmét és kultúráját, elomozdítva és
támogatva e munkálatokat a többi szerzodo állam területén is;
emlékeztetve az Európa Tanács csúcstalálkozóira (Bécs, 1993 és
Strasbourg, 1997), amelyeken az állam- és kormányfok
kifejezték azon elvárásukat, hogy az Európa Tanács megfeleljen a
huszonegyedik század kihívásainak;
hangsúlyozták, hogy a nemzetek közötti fokozott kölcsönös bizalomra és kölcsönös megértésre van szükség valamint, hogya
történelemtanítási tantervek célja az eloítéletek kiküszöbölése és
a különbözo országok, felekezetek és eszmék hangsúlyozása
Európa történeti fejlodésében;
megerosítették az Európa jövojében
kulturális dimenzióit;

rejlo kihívások oktatási és

aláhúzva, hogy a történelem ideológiai meghamisítása és manipulációja összeegyeztethetetlen az Európa Tanács Alapszabályában foglalt
alapelvekkel ;
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figyelembe véve a Parlamenti Közgyulés Ajánlását az oktatás európai
dimenziójáról (1111. sz. Ajánlás, 1989), valamint e testület Ajánlását
az európai történelem tanításáról és tanulásáról (1283. sz. Ajánlás,
1996) ;

miniszterek megerosítik, hogy a történelem tanítását a hagyományok
megértésére és értelmezésére kell alapozni, felvillantva e hagyományok határokon átnyúló sajátosságait is;

tekintetbe véve az Európai Oktatási Miniszterek Konferenciája 19. ülésének 1. Határozatát Európa közös oktatási trendjeirol és témaköreirol
(Kristiansand, 1997), valamint az Európai Oktatási Miniszterek Konferenciája 20. ülésének (Krakkó, 2000) konklúzióit és határozatait "a huszadik századi európai történelem oktatásáról és tanulásáról" szóló
projektrol;

figyelembe véve a Miniszteri Bizottság R (2000) 13. sz. Ajánlását, amely
közös, európai politika kialakítását javasolja a levéltárak használatához való hozzáférést illetoen a tagállamokban. A miniszterek, figyelemmel a közvélemény történelem iránti növekvo érdeklodésére, s
megjegyezve, hogy a közelmúlt európai történetének alaposabb megismerése konfliktusok megelozéséhez járulhat hozzá, olyan közös európai levéltár-politika létrehozását sürgetik, amely a demokratikus értékekkel összeegyeztetheto értékeken alapul;

tekintetbe véve a Délkelet Európai Oktatási Miniszterek Informális Értekezietén (Strasbourg, 1999) kiadott Nyilatkozatot, amely azt ajánlja,
hogy mindazokon a szakterületeken, amelyeken az Európa Tanácsnak
hosszú távú és elismert tapasztalatai vannak (mint amilyen a történelemtanítás), induljanak be tematikusan csoportosított praktikus tevékenységek;
figyelembe véve a Kaukázusi Államok Minisztereinek Regionális Értekezletén (Tbiliszi, Grúzia, 2000) hozott Nyilatkozatot;
tekintetbe véve a Miniszteri Bizottság R (98) 5. sz. Ajánlását a kulturális örökségre vonatkozó oktatásról, amelyben a miniszterek rögzítik,
hogy az erre vonatkozó oktatási tevékenység értelmet kölcsönöz a
múlt jobb megismerése révén a jövo számára;
tekintetbe véve a Miniszteri Bizottság (98) 4. sz. Határozatát az Európa Tanács kulturális gyökereirol;
figyelembe véve a Miniszteri Bizottság R (2000) 1. sz. Ajánlását a tagállamok számára a határokon átívelo regionális/területi kulturális ható-

tekintettel a Miniszteri Bizottság R (97) 20. sz. Ajánlására a "gyulöletbeszédrol", amelyben e fogalmat úgy határozzák meg, amely magában
foglalja a fajgyulöletre, xenofóbiára vagy antiszemitizmusra vonatkozó
mindenfajta megnyilvánulást, amely ezeket terjeszti, gerjeszti, propagálja vagy legitimálja. Az Ajánlás leszögezi, hogya "gyulöletbeszéd"
hatása a médiában sugározva még inkább kártékony;
tekintetbe véve az Európa Tanács korábbi tevékenységét a történelemtanítás területén, alapozva a megbékélés és a nemzetek közötti
kölcsönösen pozitív hagyományra, mint amilyen a háború utáni idoszak, amelyet a történelemkönyvek eloítéletektol és torzításoktói való
megtisztításának szándéka fémjelzett, valamint a "Történelem az új
Európában" projektre és a "Történelemtanítás és a Fotitkár új kezdeményezése"
GÍmu programra alapozva, amelyek a volt szovjet köztárI
saságok utódállamaiban járultak hozzá a történelemtanítás módszertanának megújításához, új tankönyvek kiadásához és pedagógusképzéshez;

ságok közötti együttmuködés elomozdítására, hangsúlyozva, hogy e
tevékenységek során a fiatalok elsajátíthatják egy tágabb léptéku, a
határokon átívelo szemléletmód kialakítását, saját kulturális és történelmi hagyományaik tudatosítása mellett;

figyelembe véve a "Huszadik századi Európa történetének tanulása és
tanítása" projekt eredményeit valamint az e projekt zárókonferenciáján
(A huszadik század: a vélemények kölcsönhatása) bemutatott oktatási anyagokat, amelyeket stílusosan Németország Történelem Házában mutattak be (Haus der Geschichte, Bonn, Németország, 2001);

figyelembe véve az Európai Kulturális Örökség Miniszterek 5. Konferenciájának határozatait (Portorozs, Szlovénia, 2001), amelyekben a

megjegyezve, hogya "Huszadik századi Európa történetének tanulása
és tanítása" projekt többek között lehetové tette:
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-------érzékelheto elorelépés megtételét a történelemtanítás pluralista és
toleráns szemléletének kialakításában, többek között egyéni kutatási és analitikai kapacitások kialakításával;

Melléklet a Rec (2001) 15. sz. Ajánláshoz

1. A huszonegyedik századi történelemtanítás
oktatási innovációk felvillantását informatikai eszközök és új tanítási segédletek bevonásával;
olyan nyitott szemléletu megközelítések bemutatását, amelyek a
huszadik századi európai történelem központi kérdésköreinek feldolgozására vonatkoznak;
tekintetbe véve azok alkotmányos struktúráját, nemzeti és helyi adottságaikat és oktatási rendszereik sajátosságait, ajánlja a tagállamok
kormányai számára:
hogy vegyék figyelembe az Ajánlás Mellékletében szereplo alapelveket jelenlegi és jövobeni történelemtanítási és tanárképzési reformjaik során;
biztosítsák, megfelelo nemzeti, regionális és helyi eljárási rendjük
alkalmazásával, hogy minden érintett állami vagy magántestület
szerezzen tudomást az Ajánlás alapelveirol, kiegészülve az ezt
támogató referencia-dokumentumokkal,
különös tekintettel a "Huszadik századi Európa történetének tanulása és tanítása" projekt
során elkészített oktatási anyagokra;
folytassák a bizalomerosíto és toleráns szemléletet hordozó történelemtanítási programokat a tagállamakan belül és azok között,
valamint egyeztetendo fe/tételeknek megfeleloen feleljenek meg a
huszonegyedik század kihívásainak;
honosítsák meg az Európa Tanács által másutt követett integrált
megközelítési módot (mint amilyen a "Demokratikus társadalomismeretért oktatási projekt"), valamint más kulturális örökség megorzéséhez kapcsolódó tevékenységek;
felkéri az Európa Tanács Fotitkárát, hogy az Európai Kulturális Egyezmény valamennyi olyan részes államának figyelmét hívja fel erre az
Ajánlásra, amelyek nem tagjai az Európa Tanácsnak.
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céljai

A demokratikus Európa történelemtanítása:
foglaljon el méltóan fontos pozíciót a felelos és aktív polgárok nevelésében, kialakítva a különbözoségek iránti tiszteletet, alapozva
a nemzeti identitás megértésére valamint a tolerancia alapelveire;
legyen meghatározó tényezo a nemzetek közötti megbékélés, kölcsönös bizalom, elismerés és megértés kialakításában;
legyen fontos alkotóelem az alapveto értékek elomozdításában,
mint amilyen a tolerancia, kölcsönös megértés, emberi jogok és
demokrácia;
legyen a szabadon felépíteni elhatározott Európa építésének egyik
talpköve, alapozva a közös történelmi és kulturális örökségre, a
sokszínuség által képviselt értékekre, dacára a konfliktusoknak
és az eloforduló drámai sajátosságoknak;
legyen része annak az oktatáspolitikának, amely a fiatalokat a fejlodésre, haladásra, az aktív részvételre alapozó európai építkezésre
neveli, valamint arra, hogy az emberi társadalmak globális perspektívában való békés és kölcsönös megértésre és bizalomra épülnek;
tegye lehetové, hogy a diákok fejlesszék ki intellektusukat az információk kritikai és felelos elemzésére és értelmezésére, párbeszéd, történelmi bizonyítékok keresése és nyílt, a többszempontúságot érvényesíto vita lefolytatására, különösen az ellentmondásos és érzékeny problémakörökkel kapcsolatban;
vértezze fel az európai polgárokat azzal a tudással, ami elmélyíti
egyéni és kollektív identitásukat, helyi, regionális, nemzeti, európai és globális léptékben egyaránt;
legyen eszköze az emberiség ellen elkövetett bunök megelozésének.
11
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2. Visszaélés a történelemmel
A történelemtanításnak nem szabad az ideológiai manipulációk eszközévé válnia vagy propaganda-instrumentummá
alacsonyodnia az intoleráns és ultranacionalista, idegengyulölo, rasszista, antiszemita eszmék jegyében.
A történeti kutatásra és magára a történelemre vonatkozó iskolai oktatás gyakorlata semmiképpen sem egyeztetheto össze az Európa Tanács alapveto értékeivel és alapelveivel, ha az teret ad vagy elosegít a
történelemmel való bárminemu visszaélést az alábbiak révén:
a források meghamisítása vagy bizonyítékok kreálása, hamis statisztikák készítése, hamis képek rajzolása/eloállítása stb.
egyetlen esemény ürügyén mások igazolása vagy elhomályosítása;
propagandacélú történelemhamisítás;
fokozottan nacionalista múlt-interpretáció
"mi" ellentét kialakítása;

eloállítása, az "ok" és

a történelmi forrásokkal való visszaélés;
történelmi tények tagadása;

bátorítani az oktatást azokról a periódusokról és fejleményekrol,
ahol az európai dimenzió a leg megragadható bb, különösen az európai tudatot alapozó történelmi eseményekre és fejleményekre
vonatkozóan;
felhasználni minden lehetséges eszközt, különösen informatikai
eszközöket, az iskolák közötti együttmuködési tematikus projektek elomozdítására az európai történelemhez köthetoen;
felkelteni a tanulók érdeklodését más európai országok története iránt;
bevezetni és fejleszteni az Európa építésének történetére vonatkozó tanítási gyakorlatot.
Annak érdekében, hogya kibovült, demokratikus és békés Európában
meghonosodjon a történelem európai dimenziója, hasznosnak látszanak a következo megfontolások:
figyelembe venni a "Huszadik századi Európa történetének tanulása és tanítása" projekt eredményeit, amelyet a Kulturális Együttmuködési Tanács (CDCC) tett lehetové mind tartalmi, mind módszertani megközelítés tekintetében;
meríteni az Európa Tanács programjaiból a történelemtanítás reformjára valamint új tankönyvek és módszertani irányelvek kidolgozására tekintettel, a demokratikus stabilitás konszolidációja jegyében;

történelmi események elhallgatása.
meríteni az Európa Tanács kulturális örökség tanítását és az ezzel kapcsolatos tudatosságot erosíto programjaiból;
3. A történelemtanítás

európai dimenziója

Mivel Európa felépítésének folyamata egyrészt az európaiak szabad
akaratából következik, másrészt történelmi realitásnak veheto, követendonek tekintendok a következokben foglalt megfontolások:
bemutatni a helyi, regionális, nemzeti és európai szintu történelmi
kapcsolatok folyamatosságát;
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terjeszteni a "Huszadik századi Európa történetének tanulása és
tanítása" projekt keretében létrehozott oktatási anyagokat, felhasználva az informatikai eszközök által kínált lehetoségeket is;
bovíteni az új tantervekre, és történelemtanítási sztenderdek kidolgozására adott asszisztenciát, beleértve új tankönyvek kiadását, kiemelten az Orosz Federációban, a Kaukázus államaiban,
Délkelet-Európában és a Fekete-tenger régiójában;
13

kihasználni az Európa Tanács tanár-továbbképzési programjában
rejlo lehetoségeket az európai kontextusú ismeretszerzés valamint
a vélemények és tapasztalatok kicserélése számára.

4. Tantervi kontextus

az ellentmondásos témakörök vizsgálatára, az eltéro adatok, tények, vélemények, álláspontok valamint az igazságra való törekvés bemutatására.

5. Tanulási módszerek
Források használata

A történelemtanításnak amellett, hogy a lexikális tudás enciklopédikus
felhalmozását kerülnie kell, törekednie kell:
az európai dimenzió tudatának erosítésére, figyelembe véve a jelenleg tervezett tanterveket, hogy a diákok számára megteremtheto legyen a világ egészére nyitott "Európa-tudat";
a diákok kritikai készségeinek kialakítására, önálló véleményformálásra, az objektivitás és a manipuláció elleni felvértezésre;
az európai történelemben különösen fontos szerepet betölto események és mozzanatok bemutatására, helyi, regionális, nemzeti,
európai és globális szinteken megvizsgálva;
az európai történelem valamennyi dimenziójának bemutatására, a
politikatörténeten túl a gazdaság-, társadalom- és muvelodéstörténet vonatkozásában is;
az érdeklodés felkeltésére, a kutatási kultúra kialakítására, kiemelten a kulturális örökség feltárási technikáira, amely interkulturális
hatásokat is a felszínre emel;
az eloítéletek és sztereotípiák kiküszöbölésére, a történelem tantervekben bemutatott pozitív történeti kölcsönhatások felmutatására a különbözo országok, vallások és filozófiai iskolák között
Európa történeti fejlodésében;
a történelemmel való visszaélések kritikai vizsgálatára, amelyek
egyaránt származhatnak történeti tények tagadásából, meghamisításából, elhallgatásából, tudatlanságból vagy ideológiai indíttatású újraértelmezésbol;
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A tanítási anyagok és források leheto legszélesebb körét érdemes bevonni a történeti adatok átadásába, s a kritikai és analitikus szemlélet
átadásába, kiemelve a következoket:
a nyilvános levéltárak szerepét, különösen Közép- és Kelet-Európában, amelyek soha korábban nem publikus hivatalos adatokat
és dokumentumokat tesznek elérhetové;
a dokumentum- és játékfilmek és audiovizuális termékek körét;
az informatikai eszközök által létrehozott anyagok körét, amelyeket egyénileg és közösen is lehet tanulmányozni, a pedagógus
fontos szerepének megorzésével;
a huszadik századi történelmet bemutató európai múzeumokat és
a szimbolikus történelmi emlékhelyeket, amelyek segítik a diákokat a közelmúlt eseményeinek és mindennapi dimenziójuknak realista értelmezésében;
az elmesélt múltat (oral history), amely a közelmúlt történetét teszi
átélhetové a fiatalok számára, felmutatva olyan álláspontokat,
amelyek a hivatalos történetírásban, "történeti beszámolókban" elsikkadtak.
Egyéni kutatás
A diákokat bátorítani kell az egyéni kutatásra, felkészültségüktol és
körülményeiktol függoen, elmélyítve érdeklodésüket és kezdeményezési készségüket az információk összegyujtésére és a legfontosabb
tanulságok levonására.
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E stratégia foglalja magába, hogy:

Csoportos kutatás
A diákcsoportok, osztályok és iskolák kapjanak bátorítást kutatási projektekbe való bekapcsolódásra, aktív tanulási formák elsajátítására,
megteremtve a lehetoséget a dialógusra és a nyitott és toleráns véleményütköztetésre.

a diákokat segítsék olyan tudás birtokába, amely tudatosítja mindazokat az eseményeket és azok okait, amelyek hozzájárultak az
európai és világtörténelem legsötétebb árnyékai nak kialakulásához;

Kereszttantervi

gondolják át azokat az ideológiákat, amelyek azokhoz az eseményekhez vezettek, s mely segíthet abban, hogy ne ismétlodhessenek meg újra;

és multidiszciplináris

megközelítés

A történelemtanítás minden szakaszában építsen a kereszttantervi és
multidiszciplináris megközelítésre, amely más tantárgyakhoz valamint
a tantervegészéhez teremt kapcsot, beleértve az irodalom, a földrajz,
a társadalomtudományok, a filozófia, a muvészetek és a természettudományok körét.

Nemzetközi, határokon átnyúló megközelítés
A körülményektol függoen bátorítani kell a nemzetközi, határokon átnyúló projektek megvalósítását, amelyek közös tematikára épülve,
komparatív megközelítést tesznek lehetové különbözo országok iskolái számára, s azzal az elonnyel szolgálnak, hogy felhasználhatják többek között az informatikai eszközök által kínált lehetoségeket és az
iskolák közötti kapcsolatokat és cseréket.

6. Tanítás

és emlékezet

A huszadik század pozitíveredményeinek hangsúlyozása mellett, mint
amilyen a tudományos eredmények békés felhasználása az életkörülmények javítása, a demokrácia bovítése és az emberi jogok elomozdítása érdekében, mindent el kell követni azért, hogy az oktatás hozzájáruljon a századra bélyeget nyomó pusztító tragédiák megismétlodése ellen, nevezetesen a holocaust, a népirtások és más, emberiség
elleni merényletek, etnikai tisztogatások ellen, valamint az emberi jogok ellen elkövetett hatalmas arányú buntettek ellen, aminek szellemében az Európa Tanács alapveto értékei alapozódtak.
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alakítsanak, fejlesszenek és koordináljanak megfelelo pedagógustovábbképzési programokat az Európa Tanács Kulturális Együttmuködési Tanácsa (CD CC) tagállamaiban;
segítsék a hozzáférést a már elérheto dokumentáció hoz, mások
mellett az új információs technológiai eszközök felhasználásával,
s tanítási forrásközpontok hálózatának kialakításával;
hajtsák végre és kövessék nyomon az oktatási miniszterek határozatát (Krakkó, 2000), amely az iskolák számára megteremti a
lehetoséget történelmi emléknapok megtartására, reflektálva az
adott ország saját történelmi eseményeire, a holocaustra és az
emberiség elleni bunök megelozésére;
alakítsák ki az Európa Tanács specifikus hozzájárulását a Holocaust Oktatási, Emlékezet és Kutatási Nemzetközi Együttmuködési
Csoporttal (Task Force for International Co-operation on Holocaust
Education, Remembrance and Research).

7. Pedagógus alap- és továbbképzés történelemtanároknak
A történelemtanároknak

szánt alap- és továbbképzési programok:

készítsék fel és bátorítsák a történelemtanárokat arra, hogy komplex, folyamat-orientált és reflektív módszereket sajátítsanak el;
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tájékoztassák a jelen és a jövo történelemtanárait a legfrissebb
termékekrol, eszközökrol és módszerekrol, kiemelt figyelemmel a
modern informatikai eszközökre;

olyan történelemtanár-képzési intézetek létrehozását, amelyek fenntartják és fejlesztik a képzés színvonalát, segítve a professzionalizmust és társadalmi státusuk emelkedését egyaránt;

tájékoztassák a pedagógusokat azokról az oktatási módszerekrol,
amelyek a tények közlésén túlmenoen segítik a diákokat a történelmi események értelmezésében, elemzésében, valamint az események hatásainak különbözo kontextusokban való megítélésében, például a társadalmi, földrajzi, gazdasági környezet megítélésében;

kiemelt figyelem biztosítását a történelemtanárok számára, az Ajánlás szellemiségének megfeleloen;

segítsenek felkészülni a pedagógusoknak olyan értékelési technikák elsajátítására, amelyek nemcsak a megtanult memorizált információ visszaadását értékelik, hanem az információkra épített
tevékenységekre, kutatásra, vitára vagy ellentmondásos kérdéskörök elemzésére vonatkoznak;
segítsenek elo kereszttantevi tanulási helyzeteket az osztályteremben, együttmuködésben a pedagógus kollégákkal.
Mivel az információs és kommunikációs technológiák fejlodése a történelemtanárok szerepének átalakulásához vezet, fontos figyelembe venni
a következoket:
teremteni kell olyan cserelehetoségeket, amelyek révén a pedagógusok megismerkedhetnek az új tanítási szerepre vonatkozó számos tanulási szituációval;
támogatni kell olyan vitafórumok megalakítását, amelyek a pedagógus szakma kihívásaival, kétségeivel foglalkoznak az új tanítási eszközökkel és médiumokkal összefüggésben;
fejleszteni kell olyan adatbankokat, amelyek a portálokon lévo adatok tulajdonságain kívül az elérheto adatok érvényességérol is tájékoztatnak.

komparatív kutatási program létrehozását a történelemtanárok alapés továbbképzésének céljairól, struktúrájáról és sztenderdjeirol,
elosegítve az intézményközi együttmuködést és a szükséges információcserét a képzési reformok végigviteléhez;
minden, a pedagógusképzésben résztvevo vagy érdeklodo intézmény partnerkapcsolatainak megerosítését, felkutatását (kiemelten a médiában), tekintettel a sajátos küldetésükre és felelosségükre.

8. Információs és kommunikációs

technológiák (IKT)

Megfelelve a törvények szellemének és a szabad véleménynyilvánításhoz való jognak, a megfelelo lépéseket meg kell tenni a rasszista,
idegengyulölo és revizionista anyagok terjesztése ellen, különösen az
Interneten.
Az informatikai eszközök szélesköru felhasználása a fiatalok körében
iskolai és iskolán kívüli életvitelükben közismert, ezért fontos annak
elismerése, hogy a tanítási módszerek és technikák e technológiákat
honosítsák meg, mint:
fontos eszközöket a történelemtanításban;
vizsgálják meg alaposan a sokszínu eszközök megbízhatóságát;
tegyék lehetové a tanárok és a diákok számára a forrásokhoz való
hozzáférést és a többszintu értelmezés lehetoségét;

E célok elérése, valamint a történelemtanárok új szerepének kialakítása érdekében érdemes megfontolni a következoket:
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látványosan javítsák a történeti információk és tények elérhetoségét;
növeljék és javítsák a dialógus és a cserék lehetoségét.
Ezen kívül ajánlatos megteremteni a szükséges feltételeket a pedagógusok számára, hogy:
a szelektálási szakaszban, az anyagválasztás során segíthessék
diákjaikat megfeleloen megbízható információs forrásokhoz és
adatokhoz;
olyan osztály termi módszereket vezethessenek be, amelyek támogatják a kritikai elemzést, és teret adnak a vélemények sokszínuségének ütköztetésére, kultúraközi és interpretatív megközelítést lehetové téve;
segíthessék diákjaikat a kritikai elemzés és az analóg gondolkozás elsajátításához.

Fordította: Zarándy Zoltán
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