Kedves Kollégák!
Tisztelt Vendégeink!
Kedves Tanítványaink!
Negyedszázad telt el azóta, hogy a Gólyavár régi, 600 fős termében
megrendeztük a Történelemtanárok (1.) Országos Konferenciáját. Később
a Villányi Úti Konferenciaközpont, majd a Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium, végül 2003-tól a Kossuth Klub lett a helyszíne tanácskozásainknak.
Igyekeztünk mindig újszerű és fontos témákat választani. Az első konferenciánk
a történészek szerepét vizsgálta a rendszerváltásban. A második témája ma is
időszerűnek tűnhet: Minden? Másképpen? Volt? Avagy: Vannak-e fix pontok
a történelemtanításban? Ekkortájt már több mint ezer ember szorongott a
Gólyavárban…
Mind az iszlám világát, mind a romák magyarországi történetét
a
Történelemtanárok
Országos
Konferenciáján
ismerhette
meg
a történelemtanárok sokasága, illetve a média tudósításának köszönhetően az
érdeklődő nagyközönség is.
Erdélyt a sokféleség honaként mutattuk be, s alig ért véget a 20. század, mi
máris visszapillantottunk rá. Tavaly pedig – még a történész összefoglalók
elkészülését is megelőzve – a rendszerváltás utáni negyedszázaddal
foglalkoztunk.
Időszerűek voltunk, amikor az új alaptörvény elfogadásakor az alkotmányt
választottuk témaként. A válság közepette a Bank és történelem témát
választottuk. A társadalom erős őstörténeti érdeklődését tapasztalva a magyar
őstörténtet vizsgáltuk.
Ebben az évben témánk: Menekültek Magyarországon. Azt gondoljuk, nem
csupán időszerű, de elengedhetetlen is, hogy szóljunk erről. Mivel ez a kérdés
esetenként heves reakciókat vált ki, különösen fontosnak tartom, hogy
tanácskozásunk megrendezése e téma kapcsán is a tudományos megközelítés, a
tényszerűség és tárgyilagosság fontosságára hívja fel a figyelmet.
A rendelkezésre álló időben a mai menekülthullámnak egyes 20. századi
történelmi előzményeit tekintjük át. Természetesen célunk a jelenlegi helyzet
megismerése, megértése is, ezt egyes társtudományok képviselői segítik. Azt
gondoljuk, elengedhetetlen, hogy adott esetben erről a kérdésről az iskolában
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diákjainkkal is beszélgessünk. Hogyan tanítsuk mindezt? Alkalmunk lesz a téma
pedagógiai
kihívásainak,
problémáinak,
megoldási
lehetőségeinek
a megbeszélésére is.
Megtiszteltetés, hogy 25. országos konferenciánkat hosszú idő után ismét másfél
napos tanácskozásként rendezhetjük meg. Köszönjük, hogy ezt Budapest
Főváros Önkormányzata, Főpolgármesteri Hivatal és a Szerencsejáték Service
Nonprofit Kft. támogatása lehetővé tette.
Hosszú évek óta konferenciáinkon itt ülnek sorainkban diákjaink is. Kívánjuk,
hogy nekik is élvezetes, tanulságos legyen a tanácskozás.
Másik témánk a pedagógus etikai kódex. Erről a meghatározó dokumentumról
az érintett civil szervezetek képviselői fejtik ki véleményüket. A kódex látszólag
csupán a tanárokat érinti. Valójában a pedagógus elválaszthatatlan az iskolától.
Így a pedagógusra vonatkozó kötelező előírások közelről érintik a diákokat és
szülőket is. A pedagógusok kötelező kódexe tehát az egész társadalmat érinti.
Bizonyára mindannyiunkat számos kérdés foglalkoztat a témáink kapcsán. Azt
kívánom, hogy tanácskozásunk végén ezekre választ kapjunk, s persze
keletkezzenek új kérdések, melyekre a későbbiekben próbálhatunk választ adni.

