
TANTÁRGYGONDOZÓ 

- 2013 szeptembere óta az evangélikus iskolák történelem tantárgygondozója. 

- Éves programjainak főbb pillérei: 

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

pontján. Ezeken a megbeszéléseken az evangélikus iskolák pedagógusai jó 

gyakorlatokat osztanak meg egymással, valamint az aktuális kihívásokra 

igyekeznek válaszokat találni. A 2016/2017-es tanévben a történelem érettségit 

érintő változásokról tartott 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 mestertanárral közösen honlapot hozott létre, hogy segítse a 

történelemtanárok mindennapi munkáját.  

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

mellett összegyűjtötték a történelemtanítást segítő internetes portálokat. 

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

Redmenta használatának rejtelmeibe 

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

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


Részlet a honlapunkról: 

 

3. Minden évben egy országos szakmai napra kerül sor Aszódon az evangélikus 

gimnáziumban. Itt szakmódszertani, történettudományi és 

múzeumpedagógiai előadásokat hallgathatnak meg a történelem szakos 

kollégák.  

A 2017-es tavaszi konferencián előadók voltak: 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.  

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



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

 

 

 

 

 

 

 

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


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

Kiskőrös) Péterfi Gábor előadást tartott a készülő új Nemzeti alaptanterv 

történelmet érintő fejezeteiről. A 2012-es, jelenleg is hatályos Nat-tal vetette 

össze az új tervezetet, hangsúlyosan kitérve a változásokra. A házigazda 

intézmények a történelemtanítással kapcsolatos jógyakorlataikat ismertették, míg 

Pelikán István miskolci mestertanár 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 2014 óta immár 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?fbclid=IwAR24rmGA-9jVBdB6av7qO5-

Qw7kcgrHSXN6c7p1iUqAngSnjKJBsfbecvhU 

Az Újkor.hu írása: 

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

papirnyuszik?fbclid=IwAR09CKJCxMGCVvse7eBBfNmH2crMJO3Mo15OlC

kwSS0ROpa7PzFESSzIpk0 

https://www.evangelikus.hu/jatszotarsam-mondd-akarsz-e-lenni?fbclid=IwAR24rmGA-9jVBdB6av7qO5-Qw7kcgrHSXN6c7p1iUqAngSnjKJBsfbecvhU
https://www.evangelikus.hu/jatszotarsam-mondd-akarsz-e-lenni?fbclid=IwAR24rmGA-9jVBdB6av7qO5-Qw7kcgrHSXN6c7p1iUqAngSnjKJBsfbecvhU
https://www.evangelikus.hu/jatszotarsam-mondd-akarsz-e-lenni?fbclid=IwAR24rmGA-9jVBdB6av7qO5-Qw7kcgrHSXN6c7p1iUqAngSnjKJBsfbecvhU
http://ujkor.hu/content/applikaciok-lego-kockak-es-papirnyuszik?fbclid=IwAR09CKJCxMGCVvse7eBBfNmH2crMJO3Mo15OlCkwSS0ROpa7PzFESSzIpk0
http://ujkor.hu/content/applikaciok-lego-kockak-es-papirnyuszik?fbclid=IwAR09CKJCxMGCVvse7eBBfNmH2crMJO3Mo15OlCkwSS0ROpa7PzFESSzIpk0
http://ujkor.hu/content/applikaciok-lego-kockak-es-papirnyuszik?fbclid=IwAR09CKJCxMGCVvse7eBBfNmH2crMJO3Mo15OlCkwSS0ROpa7PzFESSzIpk0


 

 

 

 

 



2020. február 14-én tartották meg évi konferenciájukat az evangélikus iskolák 

történelemtanárai iskolánk dísztermében. A több mint félszáz résztvevőt 

Majorosné Lasányi Ágnes, az Evangélikus Pedagógiai Intézet igazgatója, Veizer 

Valéria, iskolánk igazgatója és Péterfi Gábor történelem tantárgygondozó 

köszöntötte. A résztvevők előadást hallgattak meg Trianon 100. évfordulója 

alkalmából: Dr. Ablonczy Balázs történész, a Trianon 100 MTA-Lendület 

Kutatócsoport vezetője “Mi lett volna, ha…?” címmel tartott előadást arról, hogy 

milyen alternatívák voltak 1918/19-ben Magyarország előtt. A történelemtanárok 

Fekete Bálint jóvoltából IKT-továbbképzésen vehettek részt, illetve 

megtekintették az Iskolatörténeti Múzeumot, ahol Debrődiné Dobóczy Mária 

mutatta be a kiállítást. A nap hátralévő részében az új Nemzeti alaptanterv 

történelem fejezetének bemutatására került sor. 

Porogi András, a Toldy Ferenc Gimnázium igazgatója, Borhegyi Péter 

tankönyvszerző és Dr. Nánay Mihály, a Történelemoktatók Szakmai 

Egyesületének elnöke mutatták be a történelem tantárgyat érintő változásokat. A 

konferenciát Sziráki György, az EPSZTI szakértője zárta be. 

 

Beszámoló: https://www.evangelikus.hu/tortenelemtanarok-konferenciaja-2020  

https://www.evangelikus.hu/tortenelemtanarok-konferenciaja-2020


Új érettségi, jó gyakorlatok, digitális oktatás, Trianon.  

Ezen témák köré épült a 2021. február 18-án megtartott Evangélikus Iskolák 

Történelemtanárainak VIII. Konferenciája, melynek a hagyományokhoz híven az 

Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium adott otthon, bár rendhagyó módon 

online formában. 

 

Részletes beszámolók: 

https://ujkor.hu/content/mumifikalt-tortenelem-es-uj-erettsegi-

tortenelemtanarok-online-konferenciaja-aszodrol 

https://www.evangelikus.hu/de/hireink/aktualis/kozeppontban-a-tortenelem 

 

https://ujkor.hu/content/mumifikalt-tortenelem-es-uj-erettsegi-tortenelemtanarok-online-konferenciaja-aszodrol
https://ujkor.hu/content/mumifikalt-tortenelem-es-uj-erettsegi-tortenelemtanarok-online-konferenciaja-aszodrol
https://www.evangelikus.hu/de/hireink/aktualis/kozeppontban-a-tortenelem

