
TTE 2016-os projektek, tervek 

2016. június: Befejeződött „A Történelemtanárok Egylete szakmai érdekérvényesítő munkájának erősítése, 

Tankönyvbíráló csoport újjászervezése” című projekt. 

A projekt eredményei: 

1. Elkészült az állami, kísérleti 10. osztályos kísérleti tankönyv átfogó elemzése. Az elemzésnek igen 

jelentős médiavisszhangja volt, ez lépéskényszerbe hozta az állami kiadót (OFI). 

2. Elkészült az új állami általános iskolai és középiskolai történelmi atlasz átfogó elemzése. 

3. Elkészült a történelem tanítását, tanulását segítő szakmai művek, publikációk jegyzéke. Megalapoztuk 

egy, a tanítás-tanulás során kiegészítő, elmélyítő anyagként használható adattár vagy bibliográfia 

alapjait, amely jól alkalmazható internetes anyagokat / a szakkönyvektől a történelmi tényeket 

feldolgozó szépirodalmi alkotásokig terjed. 

4. Elkészült a legneuralgikusabb történelmi események tankönyvi megjelenítésének részletes elemzése, 

kritikája – különös tekintettel a kirekesztő, nacionalista, egyoldalú feldolgozásra valamint a tárgyi 

tévedésekre. 

5. Bázis keret helyett. Koncepcionális javaslat készült egy új tantervre. Eredeti célunk az érvényben lévő 

kerettanterv kritikai elemzése volt, s javaslatok tétele az egyenetlen tananyagelosztás problémáinak 

megoldására. Ennél többet teljesítettünk: egy új lehetséges tantervet is felvázoltunk. 

6. Hogyan alkalmazzunk projekteket a középiskolai történelemórákon?A pályázatban javaslat kidolgozását 

terveztük kiegészítő vagy helyettesítő tananyagrészek alkalmazására, amelyeket nem kizárólag a 

pedagógusok, hanem az érdeklődő diákok és szülők is közvetlenül el tudnak érni a történelemtanítás 

és -tanulás kiegyensúlyozottabbá tétele érdekében. Mivel a vizsgált tankönyv – az egyébként fontos – 

projektmódszer alkalmazásához nem ad megfelelő segítséget, ezért ezt a megközelítést választottuk. 

A szakanyagok részletesen itt olvashatók: http://www.tte.hu/toertenelemtanitas/tankoenyvbiralat 

Sikereink: 1. A TTE által kezdeményezett aláírásgyűjtést 10 ezer ember írta alá (!) Ezt követően jelentette be az 

EMMI, hogy engedélyezi a kronológiát is tartalmazó történelematlasz szabad választását a 2017. május-júniusi 

érettségi időszakára. 

2. Aktív jelenlétünk a médiában. Ennek a tanévnek az elején különösen nagy hangsúlyt kapott a 

Horváth Péter-Ispánovity Márta által készített 8. osztályos történelemkönyv hibáiról szóló TTE vélemény. 

2016. július: az Euroclio és a TTE közös szervezésében megrendezésre került Budapesten a „Teaching Europe” 

projekt workshop-ja. A TTE képviseletében a programban Edényi László és Vódli Zsolt vett részt. 

2016. augusztus: 

A TTE Pécsi csoportjának szakmai vezetésével pályázatot nyújtottunk be az „Elhallgatott történelem 

megismertetése” projekt keretében, amelyben egyrészt egy pedagógus továbbképzést, másrészt kegyeleti utat 

tervezünk a Gulag-ra elhurcoltak emlékére. A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. 

2016.szeptember-október: 

1. ’56-ról hitelesen: A Blinken OSA Archívum és a Történelemtanárok Egylete pályázatot hirdetett 

történelemtanárok és diákok számára.(pályázati határidő: 2016. szeptember 30.) 

2. Történelemtanárok 26. Országos Konferenciája (2016. október 8.) 

3. Közös projektek a Centropa-val: 1. videopályázati verseny megrendezése, ill. tanári workshop (Felhívás 

itt olvasható: http://www.tte.hu/hirek/61-hirfigyelo/8456-felhivas), valamint 2. a „Túlélés 

Szarajevóban”-projekt. 

A videopályázati projektben a következő feladatra keresünk kollégákat: a videó készítési versenyhez 

kötődő programok tervezése, rövid szakmai háttéranyagok megírása, átdolgozása, illetve a videók 

értékelése;a videó készítési versenyben résztvevő tanárok és diákok segítése ötletekkel, tippekkel; 

beszámolók elkészítésében való segédkezés. 

A "Túlélés Szarajevóban" projektben a következő feladatokra keresünk kollégákat: megvalósuló 

programok tervezéséhez, az elkészülő kiállítás és film tartalmának szakmai véleményezéséhez, illetve 

rövid szakmai háttéranyagok megírásához, átdolgozásához, továbbá az elkészülő oktatási projektek 

értékeléséhez. 

További terveink: 

1. Az OFI 11. valamint a 12. évfolyamnak készült kísérleti tankönyveinek elemzése. Várjuk azoknak a 

tagjainknak jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a munkába. 

2. Várhatóan 2016 novemberében: Kerekasztal beszélgetés ’56 az oktatásban - témában a Kossuth Klub és 

a TTE közös rendezvénye. 
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http://www.tte.hu/toertenelemtanitas/tankoenyvbiralat
http://www.tte.hu/hirek/61-hirfigyelo/8456-felhivas

