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Kopogtat a történelem1.
BEVEZETŐ

A kérdőíves vizsgálaton alapuló
kutatást 2022 tavaszán a Magyar
Történelmi Társulat Tanári Tagozat
Múlt és Jelen Kutatócsoportja
végezte el magyarországi
történelemtanárok részvételével. 
A kutatás célja annak feltárása
volt, hogy a 2022 február 24-én
kitört ukrajnai háború miként jelent
meg a történelemórákon és
hogyan hatott a
történelemtanításra.
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58 % nő 
60% középiskolában, 
50% gimnáziumban tanít
72% tapasztalt, (8 évnél hosszabb tanítási
tapasztalattal rendelkezik)
25% budapesti tanár

Az online elérhető kérdőívet 150 történelemtanár
töltötte ki.
A kutatási minta legfontosabb adatai:

Kopogtat a történelem
KUTATÁSI MINTA



89% foglalkozott vele a történelemórákon
82 % azért is, mert a diákok kérdéseket tettek fel róla
19% önálló tanórát is szentelt a háborúnak
25 % több időt is rászánt volna annál, amennyit lehetett

A tanárok nagy többsége egyetértett azzal, hogy az orosz-
ukrán háború eseményeivel a történelemórákon is foglalkozni
kellett.

HÁBORÚ A TANÍTÁSI ÓRÁN 

A DIÁKOK ÉRDEKLŐDÉSE 

84% szerint a háború miatt érdeklődőbbé váltak a diákok a
történelem iránt, ebből
32% szerint általában a jelenben zajló események történelmi
háttere iránt
20% szerint az orosz-ukrán konfliktus történelmi háttere iránt
18% szerint általában a történelmi párhuzamok iránt
15% szerint általában a 20. és 21. századi események iránt

A résztvevők többsége azt tapasztalta, hogy a diákokat nagyon
érdekelte az orosz-ukrán háború témája és történelmi háttere
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A résztvevő tanároktól azt is kértük, hogy válasszák ki egy megadott
listáról az általuk legfontosabbaknak tartott feladatokat az orosz-
ukrán háború kapcsán. 
Az általános iskolai tanárok közül legtöbben a háború okainak és
következményeinek bemutatását tartották fontosnak.

FELADATOK CÉLJA ÉS 
JELLEMZŐI

 Az orosz-ukrán háború nyomán kialakult helyzet megértéséhez szükséges történelmi előzmények 
bemutatása
 A háború lehetséges okainak és következményeinek bemutatása és megvitatása
Az orosz-ukrán háború nyomán kialakult helyzet bemutatása és megvitatása a magyarság és 
Magyarország szempontjából
 Az orosz-ukrán háború példájával bemutatni és megvitatni a múlt és a jelen események közötti 
összefüggések jelentőségét
 Az orosz-ukrán háborúról szóló hírek és vélemények kritikus és multiperspektivikus szemléletű megvitatása
 Az orosz–ukrán háború megvitatása abból a szempontból, hogy a személyes tulajdonságok és döntések 
mekkora szerepet játszanak történelemben.
 Az orosz-ukrán háború összehasonlítása más történelmi eseményekkel
Annak átgondolása és megvitatása, hogy miként kellene rendezni ezt a súlyossá vált nemzetközi konfliktust 
(Pl: Mik lennének a kívánatos célok, hogyan lehetne ezeket elérni?)
Az orosz-ukrán háború témájának felhasználása a történelemtanulás során elsajátított képességek 
gyakorlására.(Pl.: ismeretforrások használata, az események jelentőségének megítélése különböző 
szempontok szerint.)
 Feltételezések megfogalmazása és megvitatása arról, milyen eseményekre és fejleményekre lehet 
számítani az orosz-ukrán háborúban és a nemzetközi kapcsolatokban
 Az orosz–ukrán háború megvitatása abból a szempontból, hogy a történelmi események bekövetkezése 
mennyire determinált vagy esetleges.
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5. FELADATOK CÉLJA ÉS 
JELLEMZŐI II.

 Az orosz-ukrán háború nyomán kialakult helyzet megértéséhez szükséges történelmi előzmények 
bemutatása
 A háború lehetséges okainak és következményeinek bemutatása és megvitatása
Az orosz-ukrán háború nyomán kialakult helyzet bemutatása és megvitatása a magyarság és 
Magyarország szempontjából
 Az orosz-ukrán háború példájával bemutatni és megvitatni a múlt és a jelen események közötti 
összefüggések jelentőségét
 Az orosz-ukrán háborúról szóló hírek és vélemények kritikus és multiperspektivikus szemléletű megvitatása
 Az orosz–ukrán háború megvitatása abból a szempontból, hogy a személyes tulajdonságok és döntések 
mekkora szerepet játszanak történelemben.
 Az orosz-ukrán háború összehasonlítása más történelmi eseményekkel
Annak átgondolása és megvitatása, hogy miként kellene rendezni ezt a súlyossá vált nemzetközi konfliktust 
(Pl: Mik lennének a kívánatos célok, hogyan lehetne ezeket elérni?)
Az orosz-ukrán háború témájának felhasználása a történelemtanulás során elsajátított képességek 
gyakorlására.(Pl.: ismeretforrások használata, az események jelentőségének megítélése különböző 
szempontok szerint.)
 Feltételezések megfogalmazása és megvitatása arról, milyen eseményekre és fejleményekre lehet 
számítani az orosz-ukrán háborúban és a nemzetközi kapcsolatokban
 Az orosz–ukrán háború megvitatása abból a szempontból, hogy a történelmi események bekövetkezése 
mennyire determinált vagy esetleges.
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A kutatás további eredményeit a Történelemtanítás folyóirat 2023/1. számában olvashatják.

Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozat
Múlt és jelen kutatócsoport

mtt.tanaritagozat@gmail.com

A középiskolában  tanító megkérdezett tanárok  pedig a hírek és
vélemények kritikus és multiperspektivikus szemléletű megvitatását
tekintették fontosnak.


