
Történ € lemtanárok EgyIete

székhe|}: |075 Budapest Rumbach sebest}'én u' 3
Adószám: | 9ó57ó00.l.42
Poslacim: | |4ó Budapest Thökö|y út 58-ó0. lizl'|.
E-mail: iroda@tte.hu
Honlap: wrvw.tte.hu

Budaoest Főváros IX. kerü]et
Ferencváros Önkormányzata
PoIgármesteri Hivatal

1092 Budapest
Bakáts tér l4.

Baranyi Krisáina polgármester asszony részére

Tiszte|t Po|gármester Asszony!

Nagy örömiinkre szo|gá|t, hogy az elmúlt időszakban, a köztünk lévő megállapodás értelmében
együtlműködhetlünk Ferencváros ÖnkormányzatávaI szakmai projektben. vaIaminl az onkormányzat
támogatásával megrendezhettiik 202l. októbeÍ 2-án szakmai tanácskozásunkat' a Történelemtanárok
(3l .) országos Konferenciáját.

Idén is tervezzük e biánypót|ó szakmai konferencia megrendezését' immár 32. alkalomma|.

A konferencia a történelemtanárok egyetlen jelentős tradícióval rendelkező, éves tudományos
tanácskozása, amelyet hagyományosan óssze| tartunk elsősorban a történe|emtanárok és diákok
számára, de szokás szerint várjuk az érdeklódóket ís.2020 őta _ az élő közvetítésnek köszönhetően
az elhangzott tudományos előadások' szakmai viták sokkal több résztvevőhöz juthatnak el. A
konferencia több mint 30 éve a szakma, a nagyközönség és a média álta| is figyelemmel kísért
eSemény.

Budapest Főváros tnkorm ányzatának Főpolgármesteri Hivatala hosszú évek óta l millió forinttal
támogatta rendezvényünket. Erre a támogatásra sajnos már második éve nem számíthatunk. Az
egyesület szűkös anyagai lehetőségei miatt e mértékadó szakmai tanácskozást kizárő|ag támogatásból
tudjuk negva|ósítani.

Ezűton azza| a kérésse| fordu|unk Önhöz. hogy támogassák a Történe|emtanárok (32.) országos
Konferenciáját.

A konferencia tervezett témája: ,'Merre van az előre?,' TörténelemÍanításunk rossz berögzőtlései

Vannak a magyar históriaoktatáSnak olyan' nemzeti elfogultságainkból adódó hagyornányai, melyek
annak ellenére makacsul tovább élnek tankönyveinkben' kézikönyveinkben, tanóráinkon, hogy a
szaktörténészek közmegegyezése már régen meghaladta azokat. Ugyanakkor vannak sú|yos
hiányosságai is' ame|yek aá eredményezik, hogy nem készítjük fel a diákokat a világ je|enkori
eseményeinek, töfténéseinek. geopolitikai viszonyainak, múlt ésjelen összefiiggéseinek megértésére.

Tervezett e|őadások:
l. Pálffy Géza: Mi veszett e| és mi változott meg Magyarországon a Habsburg Monarchiába

kerülve l 526 után? - Tévhitek a l6_|7 . századi magyar történelemről
2. Nagy Mariann: Példák a magyar |8-19. századda| kapcso|atos felremagyarázásainkra
3. Révész Tamás: Az elsó világháború utáni katonapolitikai helyzet Magyarországon (l9l8-

r920)
4. Ba|ázs Péter: Korunk vi|ágpolitikája és a történe|emtanítás

Kerekasztal beszé|getés: Időhiány miatt kimaradó jelenkor, avagy mit és hogyan tanítsunk korunk
..történelmi.. eseményeiről



Tervezett témák, amelyeknek egy része az aktualitásokat firyelembe véve váltoáat:
l. Miért nem jut a jelenkona elég idő és hangsúly a történelemoktatásban, miközben a kerettanterv

szerint is elvánáLs?
2. Hogyan, mikor foglalkozzunk ezekkel a témríkkal?
3. Miért kell/kellene ezekről mindenképp ',belemenősen'' beszélni
4. A konkrét témá(ka)t a 2022 őszí aktuá|is helyzetet figyelembe véve véglegesítjük. Jelenlegi

tudásunk szerint az alábbiakban gondolkodunk:
o Az orosz-ukrán háboní (most ez látszik a fő témának)
o Afganisárán a be- és kivonulások uüín
o Tajvan
o Délszláv-régió: most éppen Boszniára és Koszovóra firyelve
o Izrael és a palesztinok

A kerekasáal résztvevői: meghívott tanárok, esetleg külpolitikai szakértő és/vagy történész.

Tanárszemme|..._ módszertani kérdések, a konferencia ajánlásai.

A konferencia tervezett időpontja: 2022' oktőber l. vagy október 8. (szombat)
A konferencia telvezett kö|tségei 2.3 millió forint közé tehetők.

Kérjük. rendezvényünk megvalósíÍását támogassák 500 ezer Ft-tal.

Budapest' 2022. április 26'
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Korábbi konferenciáink témája' ideje' helye (Az utolsó legfelü|)

3l. Sorsfordító változások... _ amelyek után új irányt vett a történelem _ 202l. október 2;

30' Nekünk másik Mohács kell? _ Em|ékezetpolitika, áltörténelem és történelemtanítás _ 2020.
október l0.

29. RendszerváltásoK _ 20l9. október 5.

28. Az .,istenadta'' nép. Nép és tömeg a hatalom szemszögébő| _ 20l8. október 6.

27. Se nem nagy' se nem októberi? Konferencia l917-ről és Reformáció és történelemtanítás _
műhelykonferencia 201,7 . október l4.;

2ó. Em|ékezetkiesés' avagy demokatikus hagyományainkó| _ 20ló. október 8., Kossuth Klub

25. Menekültek Magyarországon - 20l5. október 3.4., Kossuth Klub

24. Közelmúltunk jelene . 20l4. október l l., Kossuth Klub

23. Mire emlékszünk? - 20l3. október l2., Kossuth Klub

22. Bank és történelem . 20l 2. október 6.' Kossuth K|ub

2l . AIkotmány és történelem - 20l l . október 8., Kossuth Klub

20. ..oseinket fe|hozád, , ,', _ Magyar őstörténet . 20l0. október 9., Kossuth Klub

l9. Rendszerváltás _ civiI szemmel .2009. október l0-l 1. Kossuth Klub

l8. Megújulás és történelem . 2008. október 4_5. Kossuth Klub

l7. Romák a történelemtanításban - 2007. október l3- l4. Kossuth Klub

l6. Hrjs' áruló, áldozt a történelemben - 2006. október l4-l5. Kossuth Klub

15. Főszerep|ti a történe|em - 2005' október 0l-02. Kossuth K|ub

l4. Egészség és történelem - 2004. október 09.l0. Kossuth Klub

13. Az isz|ám világa . 2003. október 04-05. Kossuth Klub

l2. Kommunikáció és történelem - 2002. október l2-l3. Budai Cisáerci Szent Imre Gimnázium

l l. Visszapillantás a20. századra - 200l. október l3- l4. Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

l0. Erdély' a sokfé|eség hona - 2000. október 07-08. Budai Cisaerci Szent Imre Gimnázium

9. A vár és kömyezete - l999. szeptember 25-26. Vi||ányi Úti Konferenciaközpont

8. Terrnészet és történelem . Élet a fo|yók mentén - l998. október 03-04. Vi||ányi Úri
Konferenciaközpont

7. Életmód és történelemtanítás - l997. október l l-l2. Vil|ányi Úti Konferenciaközpont

6. Kirekesztés és befogadás a történe|emben - l996. október l2-l3. Vil|ányi Úti Konferenciaközpont

5. Az egyéniség szerepe a történelemben - l995. október l4- l5. Gó|yavárlELTE TT

4. Birodalmak tündöklése és bukása - l994. október l5-l6. Gólyavár/ELTE TTK

3. Történelemtanárok (3.) országos Konferenciája - l993. október |6-|7 . Gő|yavárlELTE TTK

2. Minden? Másképpen? Volt? Avagy: Vannak-e fix pontok a történelemtanításban ?- l992. október
l0.l l. Gólyavár/ELTE TTK

1 . Történelemtanítás és rendszerváltás - l99l . szeptember 28.29. Gólyavár/ELTE TFK


