
TANTÁRGYGONDOZÓ 

2013 szeptembere óta az evangélikus iskolák történelem tantárgygondozója vagyok. 

Éves programjaim főbb pillérei: 

1. Szakmai regionális fórumokat tartok minden tanévben az ország öt különböző 

pontján. Ezeken a megbeszéléseken jó gyakorlatokat osztunk meg egymással, 

valamint az aktuális kihívásokra igyekszünk válaszokat találni. A 2016/2017-es 

tanévben a történelem érettségit érintő változásokról tartottam előadást a 

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban (október 16.), a 

budapesti Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskolában (október 25.), a 

szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolában (november 22.), a pápai 

Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskolában (február 7.) és a soltvadkerti 

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolában (március 28.). Ugyanezeken a 

programokon Pelikán István mestertanár az IKT-eszközök történelemórai 

alkalmazásáról tartott továbbképzést. 

 

 

2. Pelikán István kollégámmal közösen honlapot hoztunk létre, hogy segítsük a 

történelemtanárok mindennapi munkáját.  

A honlapon (http://historialab.webnode.hu/) az elmúlt évek érettségi feladatai 

mellett összegyűjtöttük történelemtanítást segítő internetes portálokat. 

Emellett az „IKT a tanórán” rovatunk bepillantást enged a LearningApps és a 

http://historialab.webnode.hu/


Redmenta használatának rejtelmeibe 

(https://www.youtube.com/watch?v=lcJw6PcxO9k&feature=youtu.be) 

Részlet a honlapunkról: 

 

3. Minden évben egy országos szakmai napot tartunk Aszódon az evangélikus 

gimnáziumban. Itt szakmódszertani, történettudományi és 

múzeumpedagógiai előadásokat hallgathatnak meg a kollégák.  

A 2017-es tavaszi konferencián előadónk volt Dr. Csepregi András 

evangélikus lelkész, Szőnyi Andrea a Zachor Alapítványtól, Zeman Csaba, az 

aszódi evangélikus iskola pedagógusa, Szécsényi András a Holokauszt 

Emlékközpont történésze, Odler Zsolt, az Aszód Városi Kulturális Központ 

igazgatója, Nánay Mihály, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke, 

Paksa Rudolf, a Magyar Tudományos Akadémia történésze és Pelikán István 

mestertanár, a miskolci evangélikus intézmény pedagógusa. 

https://www.youtube.com/watch?v=lcJw6PcxO9k&feature=youtu.be


Az evangelikus.hu beszámolója a 2017. március 7-i konferenciáról:  

http://evangelikus.hu/tortenelemtanarok-4-tanacskozasa-2017 

 

 

 

 

 

Aszód, 2017.  

http://evangelikus.hu/tortenelemtanarok-4-tanacskozasa-2017


 

 

2018. április 6-án az evangélikus iskolák történelemtanárainak szervezett 

konferencián Papp István, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltárának történésze tartott előadást arról, hogy milyen rendhagyó 

történelemórákat szerveznek az evangélikus iskolákban. Az EPSZTI-vel kötött 

szerződésünk értelmében évente négy iskola diákjai vehetnek részt ezeken az 

órákon, ahol igyekeznek a diákok érdeklődését felkelteni az 1944 és 1990 között 

keletkezett állambiztonsági iratok iránt. Csapodi Zoltán, az ELTE Trefort 

Ágoston Gyakorló Gimnázium igazgatója a történelem tantárgy 2017-es 

érettségireformjának tapasztalatait foglalta össze. Sziráki György, az EPSZTI 

szakértője ezután A hidegháború és az űrkutatás címmel tartott előadást, 

amelyben felhívta a pedagógusok figyelmét arra, hogyan lehet egy ilyen témát a 

történelemórán vagy projektnap keretében feldolgozni.  

Rácz Attila, Budapest Főváros Levéltárának főosztályvezetője az 

intézményükben tartott rendhagyó történelemórákba nyújtott betekintést, míg 

Kárpáti István, a Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Gimnáziumának, 

Gépészeti Szakgimnáziumának és Kollégiumának tanára a történelemórákon 

oktatott pénzügyi ismeretekről beszélt. Az utolsó előadást Pelikán István tartotta, 

aki a miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 

és Pedagógiai Szakgimnázium mestertanáraként az IKT történelemórákon való 

használatáról értekezett. 

 

Részletes beszámoló: 

https://www.evangelikus.hu/otodik-alkalommal-rendeztek-konferenciat-az-

evangelikus-iskolak-tortenelemtanarainak 

https://www.evangelikus.hu/otodik-alkalommal-rendeztek-konferenciat-az-evangelikus-iskolak-tortenelemtanarainak
https://www.evangelikus.hu/otodik-alkalommal-rendeztek-konferenciat-az-evangelikus-iskolak-tortenelemtanarainak


 

Aszód, 2018. Csapodi Zoltán előadása 

 

A 2018/2019-es tanév regionális találkozóin (Győr, Miskolc, Budapest, 

Kiskőrös) előadást tartottam a készülő új Nemzeti alaptanterv történelmet érintő 

fejezeteiről. Alapvetően a 2012-es, jelenleg is hatályos Nat-tal vetettem össze az 

új tervezetet, hangsúlyosan kitérve a változásokra. A házigazda intézmények a 

történelemtanítással kapcsolatos jógyakorlataikat ismertették, míg Pelikán István 

miskolci mestertanár kollégám IKT-foglalkozást tartott a regionális fórumokon 

megjelent kollégáknak. Bemutatásra kerültek a Learnig Apps és a Redmenta 

programok, ezek gyakorlati bemutatása a dolgozatok, óravázlatok, ismétlések 

összeállítását könnyítheti meg.  

 

2019. március 22-én hatodik alkalommal találkoztak az aszódi középiskolában 

az evangélikus intézmények történelemtanárai, hogy megosszák egymással 

jógyakorlataikat. Az Evangélikus Pedagógiai Intézet és az Aszódi Evangélikus 

Petőfi Gimnázium közös rendezvényén az előadások két nagyobb téma köré 

csoportosultak: az 1848/49-es forradalom és szabadságharc, illetve a játék 

történelemtanításban betöltött szerepe jelentette a vezérfonalat. Előadók voltak: 

Fekete Bálint, Pelikán István, Dr. Süli Attila, Németh Csaba, Hegedűsné Péntek 

Rita, Géczi Csaba és Dr. Nánay Mihály.  



Beszámolók: Az evangelikus.hu beszámolója:  

https://www.evangelikus.hu/jatszotarsam-mondd-akarsz-e-lenni 

Az Újkor.hu írása:  

http://ujkor.hu/content/applikaciok-lego-kockak-es-papirnyuszik 

 

 

 

 

Aszód, 2019. Pelikán istván és Fekete Bálint IKT-foglalkozása 

 

 

https://www.evangelikus.hu/jatszotarsam-mondd-akarsz-e-lenni
http://ujkor.hu/content/applikaciok-lego-kockak-es-papirnyuszik


A 2020-as évben alighanem rengeteg szó esik majd történelemről a 

trianoni békeszerződés centenáriuma miatt, de az új Nemzeti alaptanterv (Nat) 

miatt a történelemtanítás is fókuszba került. Ezekről volt szó az evangélikus 

iskolák történelemtanárainak hetedik alkalommal megrendezett konferenciáján 

Aszódon. Elsőként Ablonczy Balázs történész, az ELTE BTK egyetemi docense, 

illetve a Trianon 100 MTA–Lendület Kutatócsoport vezetője tartotta meg 

előadását Trianonról, amelyet a „mi lett volna, ha” perspektívából vizsgált. A 

szakmai nap következő programja az IKT-foglalkozás volt, amit Fekete Bálint 

történelemtanár, az Újkor.hu rovatvezetője tartott meg a Quizizz lehetőségeiről a 

történelemtanításban. A résztvevőknek alkalmuk volt kipróbálni a programot, így 

diákszemszögből is megismerhették azt. Az interaktív foglalkozást követően 

Porogi András mestertanár, a Toldy Ferenc Gimnázium igazgatója, az Oktatás 

2030 Tanulástudományi Kutatócsoport történelem szaktárgyi bizottságának 

vezetője tartotta meg előadását az új Nemzeti alaptanterv történelmet érintő 

változásairól.  

A következő előadó Borhegyi Péter, az ELTE Apáczai Csere János 

Gimnázium történelemtanára, tankönyvszerző, az Oktatás 2030 

Tanulástudományi Kutatócsoport történelem szaktárgyi bizottságának szakértője 

volt, aki az új Alaptanterv történelmet érintő változásait általános iskolai 

perspektívából mutatta be. Az előadók sorát Nánay Mihály, az Óbudai Árpád 

Gimnázium történelemtanára, a Történelemtanárok Szakmai Egyesületének 

elnöke zárta, aki a történelemre vonatkozó gimnáziumi változásokat mutatta be 

a résztvevőknek. 

 

Beszámoló:  http://ujkor.hu/content/trianon_nemzeti_alaptanterv 

http://ujkor.hu/content/trianon_nemzeti_alaptanterv


 

Aszód, 2020. Ablonczy Balázs előadása 

 

 

Porogi András előadása 


