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MEGHÍVÓ 

 
Középiskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése 

 
Időpont: 2023. április 18. kedd, 1000 – 1430 óra 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 
 

A részvétel módjai (jelenléti és online) a honlapon külön sorban találhatóak 
 
 

1000 – 1005  Köszöntés  
 
1005 – 1135  Helytörténet újratöltve. Helytörténeti témák rendhagyó tanulási szituációkban a 

Pécs8 projekt példáján. 
A Pécs8 projekt néhány konkrét, a közösségi tudáselsajátításra és a tudás közös értelmezésére 
építő, inkluzív programján keresztül járjuk körbe (elsősorban a közelmúlt) helytörténeti 
témáiban rejlő lehetőségeket a lokális identitás erősítése és a saját történeti narratíva 
megalkotása terén. Megvizsgáljuk és a gyakorlatban is kipróbáljuk a projekt során fejlesztett 
tananyagok adaptációs lehetőségeit. 
Előadók: Dr. BÁNKUTI GÁBOR egyetemi docens (PTE BTK Modernkori Történeti 
Tanszék) és Dr. DÉVÉNYI ANNA régiókoordinátor (Mathias Corvinus Collegium 
Középiskolás Program) 

 
1140 – 1310 A paraszti társadalom sorsfordulói Magyarországon 1945 után. A tantervi tartalmak 

frissítése az Árkádia folyóirat segítségével. 
Az előadás és workshop az Árkádia folyóirat kapcsán kibontakozó, a történettudomány és a 
közoktatás közötti párbeszéd erősítését célzó kezdeményezést egy konkrét példán mutatja be. 
A címben jelölt témában az Ö. Kovács József kutatásait tömör és közérthető formában 
közreadó tanulmányra, az azt feldolgozó tananyagra, valamint a gazdag primer 
(középiskolában is jól használható) forrásanyagra támaszkodunk. A 20. század legnagyobb 
tömegeket érintő (jórészt máig tabusított) traumáját vizsgálva, a középiskolai tananyagban 
sporadikusan elszórt vidéktörténeti szálat egységben szemléljük. Mindeközben plasztikus 
képet kapunk a diktatúra ideológiai-elvi szintjéről, az ennek nyomán megfogalmazott 
programokról (tervekről) és megvalósításuk társadalmi tapasztalatairól. 
Előadók: Dr. BÁNKUTI GÁBOR egyetemi docens (PTE BTK Modernkori Történeti 
Tanszék) és Dr. DÉVÉNYI ANNA régiókoordinátor (Mathias Corvinus Collegium 
Középiskolás Program) 

 
1310 – 1340 Szünet 

 
1340 – 1425  Katolikus tananyagfejlesztés: A 12.-es történelemkönyv és digitális segédanyagai – 

különös tekintettel a 2024-től kezdődő új érettségire  
 Előadó: Dr. KOVÁCS ÖRS, a Budai Ciszterci Szt. Imre Gimnázium tanára, 

tananyagfejlesztő  
 

A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet legutóbbi módosítása értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 
120 órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről 

a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 

A továbbképzést Dr. GIANONE ANDRÁS tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu 
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