
                                                                                                                                               

Kodolányi János Főiskola (KJF) 
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE)  

Bolyai Farkas Alapítvány (BFA)  

Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium (BTGK)  
 

TÖRTÉNELEMTANÁR–TOVÁBBKÉPZÉS  
 

TÁJÉKOZTATÓ 
AZ ELŐADÁSOKAT TARTÓ OKTATÓK RÉSZÉRE 

 
Hivatkozva a KJF—ZMTE együttműködési keret-megállapodására, és a ZMTE—BFA—BTGK 

közötti megállapodásra, amely a történelemtanár–továbbképzés zentai megszervezésére jött létre, az 
oktatás lebonyolításának érdekében tisztelettel kérjük az előadásokat tartó oktatókat, hogy az 
alábbiakat szíveskedjenek figyelembe venni, illetve megvalósítani:  

 
1) "A magyar történelem tanításának tartalmi és módszertani megújítása" című felnőttképzési 

programot (Nyt. sz. 02-008-04; Akkr. sz: ALF-025) korábban a Magyar Köztársaság oktatási 
minisztere történelemtanár–továbbképzésként engedélyezte. A program engedély száma: T 
300730-1676/1999, az indítási engedély száma: T 302460-780/1999. 2006-tól pedig a KJF 

egyik nyilvántartott felnőttképzési tanfolyamaként valósítjuk meg, melynek megnevezése: 
Oktatói, pedagógiai képesítések (A magyar történelem tanításának tartalmi és módszertani 

megújítása).  
2) Az eredeti program tartalmazza a kötelező irodalom tételes felsorolását, amely lista azonos a 

ZMTE kiadványlistájával. Ennek sorában kiemelkedő a Magyar Történelem. Tízezer év — ezer 

oldalról c. oktatási segédkönyvünk, amely alapján a továbbképzést lefolytatjuk.  
3) A Tanrendben szereplő bővebb kötelező irodalom, ajánlott irodalom és ajánlott szépirodalom 

szemlélteti oktatási rendünk szellemiségét. Ezek közül is lehet kijelölni olyan szakirodalmat, 
amelynek ismeretét elvárjuk. E szakirodalmi jegyzéket, ha szükséges, az oktatók javaslatára 
természetesen a Tudományos Tanács bővítheti.  

4) A továbbképzés konkrét, részletes tematikáját és időbeli ütemezését a ZMTE Tudományos 
Tanácsa hagyja jóvá.  

5) A továbbképzés időpontja 2009. január 30. és 2010. december 18. között minden hónap egyik a 
tanév elején a tanévre meghatározott szombati napon 09,00—14,00-ig, nincs továbbképzés 
2009-2010. július, augusztus hónapban.  

A továbbképzés helye: Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta.  
6) A továbbképzés oktató tanárai a ZMTE tagjai, illetve Tudományos Tanácsának 

felhatalmazottjai.  
7) Az oktatás résztvevői beiratkozási lapot kitöltenek. A részvétel igazolása a helyi szervezők 

feladata. A képzés nyilvános, vendégeket szívesen látunk.  

8) A továbbképzésen alkalmanként a résztvevőknek kérésre igazoló lapot adunk a részvételről, a 
helyi szervezők igazolása alapján.  



9) A továbbképzés vizsgával zárul, melynek vizsgakérdéseit előzetesen megadjuk. Vizsgázhat aki, 

igazoltan, legalább 10 alkalommal részt vesz a továbbképzésen. A követelményt teljesítőknek 
tanúsítványt adunk. Sikeres vizsgázó bekerülhet a ZMTE oktatói közé.  

10) Hiányzást, sőt vizsgát is lehet „pótolni” bármely előadónknál leadott dolgozattal. A tárgy 
lehetőleg kapcsolódjon valamely elhangzott előadáshoz, de okvetlenül tantervünkhöz. A 
dolgozat lehet kritikus is, lényeg a szakszerű előadás, lehetőleg terjedelme ne legyen több, mint 

4 A/4-es oldal papíron és lemezen word programmal írva. 
11) A sikeres dolgozatot közli a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem "Társadalom és 

honvédelem" c. tudományos folyóirata, vagy a ZMTE honlapján a Pannon Kultúraközösség 
Kutató és Képzőközpont Folyóirata.  

12) Az oktatók útiköltségét téríti, szállás és étkezési költségét rendezi a helybeli Bolyai Farkas 

Alapítvány és a szokásos napidíjat biztosít.  
13) Alkalmanként pénteken és/vagy szombaton két külön szállás áll a két előadó rendelkezésére, de 

várhatóan többször is csak egy előadó tartja meg a továbbképzési alkalom összes előadását.  
14) Alkalmanként a folyó zentai továbbképzést a kapcsolat fenntartására is felhasználva a korábbi 

továbbképzési helyszíneken az ottaniak kérésének megfelelően, velük egyeztetve tartandó 

rövidebb előadás péntek vagy szombat este, vagy vasárnap folyamán.   
15) Minden oktató előadása alkalmával 10 napon belül rövid összefoglalót készít az előadásról és 

annak követelményeiről (többlet irodalmáról, vizsgakérdéseiről), valamint beszámolót a 
részvételi tapasztalatokról, amit elküld Dr. Darai Lajoshoz (H–2475 Kápolnásnyék, Dózsa u. 
27/b., darajos@gmail.com). 

 
Székesfehérvár—Zürich, 2009. január 28.  

 
 

Dr. Csihák György                      Dr. Szabó Péter 

    a ZMTE elnöke        a KJF főigazgatója 


