A TTE tevékenysége 2016-ban
Események
január:
 „Mit mondanak a tankönyvek a romákról, avagy miért előítéletesek a gyerekeink?”
Részvétel az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány programján
(Miklósi László, Repárszky Ildikó, helyszín: Nyitott Műhely).
február:
 Megalakul a Civil Közoktatási Platform, a TTE alapító tag. Az egyik szóvivőnek a
TTE elnökét választják.
március:
 Pedagógus tüntetés a Hősök teréről indulva a Kossuth térre.
 Norvég szakszervezeti delegáció a TTE-ben.
 A Friedrich Ebert Stiftung konferenciája a migráció Európára és Izraelre gyakorolt
hatásáról (On the Move: Opportunities and Challenges of Migration for Europe and
Israel) – a TTE-t Lutter Andrásné Hegedűs Ildikó képviselte.
 Repárszky Ildikó beszéde a Szabadságtéren: A Fantom szelleme.
április:
 Interjú Miklósi Lászlóval, a TTE elnökével a demokrácia nevelés magyarországi
helyzetértől.
Készítette:
Wessenauer
Veszna,
A
tanulmány:
http://www.politicalcapital.hu/wpcontent/uploads/FES_Study_Demokracia_az_oktatasban_160505.pdf
 Nemzetközi Roma Nap – kerekasztal beszélgetés az Aranytízben. Résztvevők: az
USA nagykövete, Palkovics László, oktatási államtitkár, Setét Jenő, civil aktivista,
Binder Mátyás, történész, Miklósi László, a TTE elnöke, Balázs Anna, a Monitor
Kritikai Platform tagja, Rácz Norbert történészhallgató. Moderátor: Baló György.
 Befejeződött a Tankönyv vagy tankönyvek? című projekt.
A projekt eredményei:
1. Elkészült az állami, kísérleti 9. osztályos kísérleti tankönyv (munkafüzet, Etananyag) átfogó elemzése. Az elemzésnek igen jelentős médiavisszhangja volt.
2. Elkészült a Hogyan értelmezzünk forrásokat? – című metodikai szakanyag.
3. Megjelent Hasonló cipőben? – címmel Arató László írása az Irodalom 9.
tankönyvről.
4. Elkészül a Tankönyvválasztás: rabok legyünk vagy szabadok? című elemzés.
5. Létrejön és működik a Tankönyvek-blog.
6. Létrejön és működik a tte.hu Tankönyvbírálat rovata.
7. Kezdettől fogva nagy médiavisszhang, amely a tankönyvválasztás kérdéskörét
közüggyé teszi.
május:
 az Euroclio projektmegbeszélése Vilniusban: Teaching Europe (Lutter Andrásné
Hegedűs Ildikó).
 Roma Ellenállás Napja - Beszélgetés a magyarországi roma holokausztról,
tankönyvekben történő megjelenítéséről, az oktatás szerepéről (Alapvető Jogok
Biztosának Hivatala).
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 A TTE Közgyűlése valamint a Tankönyvek, atlaszok c. szakmai tanácskozás.
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.
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.
augusztus:
 A TTE Pécsi csoportjának szakmai vezetésével sikeres pályázatot nyújtottunk be az
„Elhallgatott történelem megismertetése” projekt keretében, amelyben pedagógus
továbbképzést tervezünk a Gulag-ra elhurcoltak emlékére.
szeptember-október:





’56-ról hitelesen: A Blinken OSA Archívum és a Történelemtanárok Egylete pályázata
történelemtanárok és diákok számára.
Történelemtanárok 26. Országos Konferenciája (2016. október 8.)
Közös projektek a Centropa-val: 1. videopályázati verseny megrendezése, ill. tanári
workshop, valamint 2. a „Túlélés Szarajevóban”-projekt.
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november:
 TTE-TIT Kossuth Klub közös projekt. 1956 az iskolában – kerekasztal beszélgetés.
Résztvevők: Brachna Zsuzsanna, Szabó Márta, Kis Sándor, Edényi László, Kopcsik
István. Moderátor: Miklósi László, a TTE elnöke.
 Megújítjuk a tte honlapját.
 Beszélgetés svéd szakszervezeti delegációval (CKP-Tanítanék, TTE elnöke).
 Kérdések és válaszok az 1944-49 közötti magyar történelemről – Napvilág Kiadó
könyvismertető a Politikatörténeti Intézetben (a TTE elnöke vett részt).
 Lendület Program – Trianon 100 Kutatócsoport – Bemutató (a TTE alelnöke, Lőrinc
László vett részt).
 Parlament Oktatási vitanap (a TTE elnöke vett részt).
december:




Párbeszéd Háza – könyvbemutató kerekasztal-beszélgetés (a TTE elnöke vesz részt).
Több fényt! 5 éves a köznevelési törvény – tiltakozás a Kossuth téren.

Állásfoglalások
január 11. A TTE Bizottmányának felhívása: Tagjainknak, valamint a szülőknek is javasoljuk,
aláírásukkal támogassák a Herman Ottó Gimnázium tantestületének nyílt levelét.
február 22. Felhívás mindenkihez, akinek gyermeke, barátja, tanítványa, ismerőse 2017-ben
vagy azután fog érettségizni!
február 28. Nem küld szakértőt a TTE a Köznevelési Kerekasztalba.
április 22. A földrajz is az alapműveltség része!
május 4. Bármely atlaszt lehessen használni az érettségin!
május 9. Nem vesz részt a TTE a Köznevelési Kerekasztal munkájában.
május 13. Állásfoglalás az érettségi vizsga részletes követelményeiről.
október 8. A Történelemtanárok (26.) Országos Konferenciájának állásfoglalása.
Tankönyvbírálatok
 OFI Kísérleti tankönyvek, Történelem 10.
 OFI Történelmi atlaszok (általános és középiskolai)
Sikerek:
 A TTE által kezdeményezett aláírásgyűjtést 10 ezer ember írta alá (!) Ezt követően
jelentette be az EMMI, hogy engedélyezi a történelematlasz szabad választását 2017.
május-júniusi érettségi időszakára.
 A TTE elnökét megválasztották a CKP egyik szóvivőjének.
 A TTE képviselőjét/szakértőjét meghívták a kerekasztal albizottságába, majd a
kerekasztalba. A meghívást elfogadhatatlansága miatt el kellett utasítanunk.
 Hosszú évek után a TTE kap állami támogatást (NEA 300 eFt – jelképes, de
lényeges).
 Facebook oldalunkon egy bejegyzés kb. 148 ezer embert ért el. (Erkölcstanórai
dolgozatra elégtelen. Téma: Mit jelent számodra március 15-e?)
 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.
 Gelencsér Ágnes – Pruck Pál fotó-ügy, TTE-hez fordult egy fontos visszaemlékező.
 Az Oktatási Jogok Biztos a TTE-től kért szakmai állásfoglalást a „Történelem 8. az
általános iskolák számára” (szerzők: Horváth Péter - Ispánovity Mária) című
tankönyvről.
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Projektek:
 Tankönyv vagy tankönyvek? - Támogató: Norvég Civil Alap Együttműködés a MEvel, OFOE-val, TANOSZ-szal, EPA-val.
 Politika és történelem - Közös projekt az Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvánnyal.
 A Történelemtanárok Egylete szakmai érdekérvényesítő munkájának erősítése,
Tankönyvbíráló csoport újjászervezése – Támogató: Nyílt Társadalomért
Alapítványok.
 Teaching Europe – Támogató: Euroclio.
 1956 az iskolában – Közös projekt a TIT-Kossuth Klubbal.
 A TTE a Centropa-val közösen videó-pályázati versenyt hirdetett, ill. tanári workshop
tartott, valamint a „Túlélés Szarajevóban”-projekt keretében dolgozik együtt.
 Szabad-e ide bejönni pixelbetlehemmel? – A L’Harmattan Kiadó szakmai
rendezvénye a TTE közreműködésével.
 A TTE képviselője felkérésre szakértői véleményt adott az 1956-os emlékév
pályázatainak szakmai értékeléséhez.
 Szakértőink képzést tartottak/tartanak az „1956 - A magyar forradalom a legújabb
történeti kutatások tükrében” című akkreditált pedagógus továbbképzésen.
Média:
Az eddigi évekhez képest is jóval aktív jelenlétünk volt a médiában. Az 2016/17-es tanév
elején különösen nagy hangsúlyt kapott a Horváth Péter-Ispánovity Márta által készített 8.
osztályos történelemkönyv hibáiról szóló TTE vélemény.
Nyilatkozók: Miklósi László, Repárszky Ildikó (tankönyvelemzés, atlasz-ügy), Lőrinc László
(érettségi). Kopcsik István rendhagyó történelemórákat tartott a Klubrádió délelőtti
műsorában. 100 körüli elsődleges megjelenés az év során az elektronikus és a nyomtatott
sajtóban.
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