
Item: 4961
Kiad sor: 09/29/1989 21:10:35
Om Fejléc: kiad rvk2036 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Eseménynaptár
Hír:
-------------
München, 1989. szeptember 29. (SZER, Magyar híradó) - Holnap
reggel 9 órától déli 1 óráig demokrata találkozó a Magyar Demokrata
Fórum és a Szabad Demokraták Szövetsége kispesti szervezetinek közös
rendezésében, a Károly Mihály Gimnáziumban - Kispest, Simonyi
Zsigmond út 69. A találkozó célja: a politikai kultúra íratlan
szabályainak kialakítása annak érdekében, hogy a szervezetek
felfogásában meglévő különbségek ne vezessenek ellenségeskedéshez.

    - A Magyar Szociáldemokrata Párt országos konferenciája holnap
délelőtt 10 órakor kezdődik a MOM Müvelődési Házban - Budapest XII.
kerület Csörsz utca 12.

    - Ugyancsak holnap délelőtt 10 órakor kezdődik a
Kereszténydemokrata Néppárt országos gyűlése a budapesti József
Attila Gimnáziumban - XI. kerület Villányi út 27.

    - Budapesten ugyanebben az időpontban a Keleti pályaudvar
kultúrtermében holnap déleőtt 10 órakor alakul meg a független
vasutasok szakszervezete.

    - Országos találkozót rendez a Nyilvánosság Klub szegeden holnap
délelőtt 10 órától a JATE bölcsész karának épületében - Egyetem utca
2. Téma: az MSZMP kezében lévő 20 megyei napilap önállósága és a nem
fővárosi független sajtó helyzete.

    - A történelemtanárok egyletének alakulóülése holnap délelőtt 11
órakor lesz a Deák téri általános iskola dísztermében - Budapest V.
kerület Sütő utca 1. A dokumentumok már 10 órától megkaphatók a
helyszínen. Az alakuló ülés nyilvános, (...) tagként szívesen látnak
nem történelem tanárokat is. +++

Item: 5017
Kiad sor: 10/01/1989 15:16:09
Om Fejléc: kiad rvk1034 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: Történelemtanárok Egylete
Hír:
-------------------------
London, 1989. szeptember 30. (BBC, Panoráma) - Ma megalakult
Budapesten a Történelemtanárok Egyesülete. Ezzel kapcsolatban
telefonon felhívtam az egyesület felett bábáskodó Miklósi László
történelemtanárt és megkérdeztem tőle, amolyan szakszervezetről van
szó?



    - Nem, szervezetünk egy szakmai érdekvédelmi szervezet, nevéből
adódóan a szakmai tevékenységet hangsúlyozottabbnak, fontosabbnak
tekinti, azonban bizonyos esetekben, határesetekben érdekvédelmi
feladatokat is ellát. Szervezetünk a tanító tanárok és a szakma, a
történész szakma érdekeit is szeretnénk képviselni.

    - Most a történelem tanítás Magyarországon meglehetősen
viszontagságos volt az elmúlt 50 év során, vagy 60 év során.
Ugyanakkor a történelemtanárokkal szemben elég sokat tettek annak
érdekében, hogy változzon a helyzet. Most Önök mit szeretnének
másképpen?

    - A mi felfogásunk szerint a történelem tanítás is akár annyi
más manapság válságban van Magyarországon. Nem elég a jelenlegi
helyzet, a jelenlegi helyzetben az adott kereteket reformálni,
változtatni, bőviteni. A tanároknak önállóan kell lépni. Éppen ezért
alakítottuk meg ezt a szervezetet. Véleményünk szerint az ideológia
uralma helyett inkább az értékek pluralizmusát szükséges
megteremteni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden helyi
kezdeményezést támogassunk. Ennek keretében egyre több lehetőséget
ad, a kapcsolatteremtésre a különböző iskolatipusokban tanító tanárok, 
illetve a kutatók és tanárok. Szeretnénk egy információcsere lehetőséget, 
egy fórumlehetőséget megteremteni. Ennél is fontosabb azonban, hogy 
különböző szolgáltatásokkal kívánjuk segíteni a kollégák munkáját. 
Ilyen javaslataink vannak, módszertani ötletbörze, előadások egy-egy 
aktuális kérdésről, vagy tematikus bibliográfiai témáról vagy több témáról, 
mint például 1956-ról vagy bármi másról és nem csupán a könyvek jegyzékét
sorolnánk fel, ami megjelent az adott témakörbe, hanem egy rövid értékelését 
is adnánk a műveknek. (folyt.)

Item: 5018
Kiad sor: 10/01/1989 15:20:39
Om Fejléc: kiad rvk1035 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Interjú Miklósi Lászlóval - 1. folyt.
Hír:
Fontosnak tartjuk a tankönyv bírálatot, és más iskolában
használatos anyagok bírálatát.

    - Na most tankönyv ügyben van valami mozgás?

    - Ebben az esztendőben 1945-ig érvényesek, használatosak az
általános iskolai nyolcadikos, illetve a gimnázium negyedik
osztályos könyvei. Egyletünk mai alakuló ülésén elhangzott egy olyan
javaslat, hogy noha bár nem tartjuk alapvető feladatunknak a
tankönyv írást, illetve kiadást. A jelenlegi átmeneti helyzetben
mégis szükséges, hogy egy tankönyv kiadását segítsük, szervezzük,
szponzoráljuk. Amennyiben erre a lehetőségünk meglesz ezt igyekszünk
megcsinálni, úgy hogy a kollégák lehetőleg még ebben az esztendőben,
ebben a tanévben használhassák már az új könyvet 1945-től kezdődően.



    - És ebben milyen átértékelések várhatók, ebben már a legújabb
kutatások eredménye fog megnyilvánulni az új tankönyvben?

    - Ez az esetleges új tankönyv természetesen nem lehet olyan
kiérlelt, hogy még a részben feltáratlan levéltári anyagok is
tükröződjenek benne. Arra azonban mindenképpen megvan a lehetőség,
hogy egy reális tisztességes, mondhatni objektív történelem
tükröződjék benne.

    - És a történelemtanárok egyletének a jövőjét hogyan látja? Ezek
még csak a kezdetek.

    - A működésünkben rettenetesen fontosnak tartjuk, hogy a
létszámot minnél előbb megnöveljük. Mai alakuló ülésünkön kb. 35-40
kolléga tudott eljönni. Ezenkívül 20-30 kollégáról tudunk, aki
szeretne bekapcsolódni a munkába. A Történelemtanárok Egylete akkor
lehet eredményes, hogy ha aránylag rövid időn belül egy működő
országos szervezetté válik. Jelentőségében is, illetve a
Történelemtanárok Egylete akkor végezheti eredményesen munkáját,
hogy ha gyors létszámnövekedéssel eléri azt, hogy számos
elképzelését megtudja valósítani. Munkánkat egyébként műhelyekben,
alkotóköri keretekben képzeljük el. (folyt.)

Item: 5019
Kiad sor: 10/01/1989 15:22:43
Om Fejléc: kiad rvk1036 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra!
Rövid Cím: - Interjú Miklósi Lászlóval - 2. folyt.
Hír:
A kollégák kiválaszthatják az érdeklődésüknek megfelelően, hogy
milyen témával kívánnak foglalkozni. Tudniillik, hogy a mai alakuló
ülésünk végén elfogadtunk egy állásfoglalást. Egyletünk elsősorban
nem tartja feladatának, hogy politikai állásfoglalásokat tegyenek,
azonban a politika és az iskola sokszor nem választható el
egymástól. Eszerint a Történelemtanárok Egyletének alakuló gyűlése
felhívja az iskolák vezetőit tegyék lehetővé a történelmileg
hiteles, méltó megemlékezést október 23-ikáról. Egyletünknek
következő rendezvénye október 28-ikán szombaton lesz 11 órai
kezdettel a Deák téri általános iskola dísztermében.

    Ezen a fórumon minden érdeklődöt szeretettel várunk, itt
beszélünk a továbblépés lehetőségeiről.

    - Miklósi László történelemtanár ismertette a Történelemtanárok
Egyletének feladatait, célkitüzéseit. +++


