
a továbbképzés célja: A képzés célja, hogy a történelmet, társadalmi és állam-
polgári ismereteket oktató, a kulcskompetenciákat fejlesztő pedagógusok problé-
ma központú megközelítésben ismerjék meg a XX. század magyar történelmét. 
A résztvevők váljanak képessé egyedi forrásanyagokra támaszkodva, interpretatív
és elméleti-konfrontatív módszertani technikák felhasználásával vizsgálni a 
korszak történelmét. A továbbképzés kiemelt célja a nyitott, elfogadó, és egyben
kritikai gondolkodás fejlesztése.

a program tartalmának rövid ismertetése: A XX. század magyar történelmében
igen gyakoriak azok a történelmi sorsfordulók, amelyeket a Kárpát-medence
lakosságának különböző csoportjai gyökeresen ellentétes módon éltek át. 
A továbbképzés egyik legfontosabb célja, hogy technikákat biztosítson e meg-
osztottság okainak feltárására. A képzés azokra a 20. századi magyar történeti
traumákra koncentrál, amelyek gyökeresen eltérő értelmezéseket generáltak 
a magyar történelmi emlékezetben, a múlt században, és ma is heves viták tár-
gyát képezik. 
A kurzusok helyszíne a Blinken OSA Archívum. Az 1995-ben létrejött archívum
rendkívül gazdag analóg és digitális gyűjteménnyel rendelkezik a kommunizmus
és a hidegháború történetével, valamint az emberi jogok európai történetével és
a tömeges emberi jogi sérelmekkel kapcsolatban. Az elmúlt évtizedben az
archívum kiterjesztette érdeklődési körét a két világháború közötti korszak és 

a második világháború történetének magyar vonatkozású kérdéseire, ezzel is
gyarapítva már meglévő archívumi állományát. Az Archívum több mint húsz éve
rendszeres történeti kiállítások szervezésével is igyekszik a szélesebb közönséget
megismertetni a közelmúlt történetének eme dokumentumaival. A gyűjtemények
és a széles körű audiovizuális források együttes alkalmazása páratlan lehetőséget
kínál az egyes történeti kérdések bemutatására és elemzésére. A forrásanyaggal
megismerkedve a tanárok azokat beilleszthetik saját óraterveikbe. A kurzusra
ajánlott irodalom pedig lehetőséget kínál nekik arra, hogy a kérdésre vonatkozó
legfrissebb szakirodalommal megismerkedjenek.
A továbbképzésen előadások, panel beszélgetések, közös forráselemzések, és 
a „jó gyakorlatok” bemutatása teszik lehetővé a szakmai véleménycserét – tehát
jelentős mértékben épít a résztvevők aktivitására. 

az ismeretek számonkérésének módja: A hallgatók a képzés végén (az utolsó
tanítási alkalmat követő 14 napon belül) két részletes óravázlatot nyújtanak be
(1200-1500 szó), melyek a képzés során tárgyalt valamelyik történeti problémához
szorosan kapcsolódnak, és felhasználják a megismert forrásokat, irodalmat. 
Az összóraszám legalább 80 %-án történő személyes részvétel, és a záró ellenőrző
feladat megfelelt minősítése egyaránt szükséges a tanfolyam elvégzését igazoló
tanúsítvány kiadásához.
Az értékelés kétfokozatú skálán történik: Megfelelt / Nem felelt meg.

Szervező neve: Blinken OSA Archívum / Közép-európai Egyetem

Előadók: Mink András, Ungváry Krisztián

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 27282-153-2016

Foglalkozási órák száma: 30

Tanfolyam időtartama: 2018. január 20. - április 21. (8 alkalom szombatonként – jan. 20.; feb. 3/17/24.; márc. 3/10.; ápr. 7/21.)

Tanfolyam helyszíne: Blinken OSA Archívum, 1051 Budapest, Arany János u. 32.

Létszám: maximum 20 fő

A JElEntKEzéS fEltétElEi

Iskolai végzettség: egyetemi

Javasolt munkakörök: középiskolai tanár, történelemtanár

Részvételi díj: nincs

Jelentkezési határidő: 2018. január 15.

Jelentkezés: kovecsia@ceu.edu

A limitált létszám miatt, javasoljuk a korai jelentkezést / A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk.

www.osaarchivum.org

Mozgásterek és kényszerPályák / sorsszerűség és felelősség a XX. századi Magyar történeleMben

Pedagógus továbbképzési program


