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A magyar kisebbség történelme tanításának módszertani kihívásai 

Elitek a XX. századi Erdélyben 

évközi továbbképzés 

 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Teleki Oktatási és Módszertani Központja pályázat 

útján elnyert anyagi támogatással – Magyarország, Emberi Erőforrások Minisztériuma – Külhoni 

Magyarok Osztálya, Balassi Intézet – évközi továbbképző programot szervez 2017. november 10-12 és 

december 15-17. időszakban. Partnerintézmény: Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Történeti 

Intézet. 

 

 

A képzés rövid ismertetése: 
 

Immár majdnem negyed évszázada tanulják a VI. és VII. osztályos diákok „A magyar kisebbség 

történelme és hagyományai” című tantárgyat, azonban e tantárgyat tanító történelem- és más szakos 

tanárok közül elég kevesen tanulmányozták e témát egyetemi éveik alatt. Ugyanakkor a két évtizede 

elkészült tankönyv és tanterv elég kevés hangsúlyt fektet e téma XX. századi korszakára. Éppen ezért, e 

tanárok munkájának az elősegítése végett, hoztuk létre e továbbképzőt, amelynek keretén belül a Babes-

Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézetének oktatói igyekeznek e hiányosságokat pótolni, 

bemutatva a XX. századi Erdély politikai, gazdasági, társadalmi fejlődésének a mozgatórugóit, az eliteket. 

Ezen elitek kialakulásának és tevékenységének köszönhetően szerveződött meg és működik mai napig a 

romániai magyar kisebbség politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális élete. E továbbképzőn elhangzó 

információk, oktatóink egyéni kutatási eredményeként is, mindenképpen elősegítik „A magyar kisebbség 

történelme és hagyományai” című tantárgy további sikeres oktatását, főleg azt figyelembe véve, hogy az 

új tanterv alapján már nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tárgy XX. századi periódusának oktatására. 

 

 

A tanfolyam képzés jellegű, időtartama 2x16 óra. 

 

A képzés kezdési időpontjai:  

I. 2017. november 10., 16.00 óra (Szállás, vacsora 10-től, eltávozás 12-én ebéd után) 

II. 2017. december 15., 16.00 óra (Szállás, vacsora 15-től, eltávozás 17-én ebéd után) 

 

A részvétel mindkét képzési egységen kötelező jellegű! 

 

Helyszín: Teleki Oktatási Központ, Péterfy Emília terem, Szováta, Rózsák útja 147 sz. 

 

Célcsoport: Románia magyar tannyelvű intézményeiben dolgozó tanárok. 

 

Képzők:  

Dr. Fodor János egyetemi tanársegéd, BBTE, Magyar Történeti Intézet 

Dr. Hunyadi Attila Gábor egyetemi adjunktus, BBTE, Magyar Történeti Intézet 

Dr. Lönhárt Tamás egyetemi adjunktus, BBTE, Magyar Történeti Intézet 

Dr. Toth Szilárd egyetemi docens, BBTE, Magyar Történeti Intézet 

 

 

Helyek száma: 20 fő 



 

Szállás: Teleki Oktatási Központ 

Étkezés: Teleki Oktatási Központ étkezdéje 

 

A program teljes költségét a pályázati alapból biztosítjuk.  

 

Útiköltséget nem áll módunkban megtéríteni! 

 

A tanfolyam végén a résztvevők számára tanúsítványt állítunk ki. 

 

Figyelem! A helyek száma korlátozott! Túljelentkezés estén a csoportot a jelentkezés sorrendjében 

alakítjuk ki! 

 

A beiratkozás on-line, az RMPSZ honlapján történik: http://rmpsz.ro/hu/sa1/40/index 

 (Mezők pontos kitöltése, a képzés megjelölése!) 

 

Jelentkezési határidő: 2017. november 01. 

 

Szolláth Hunor, központvezető                                                                 

http://rmpsz.ro/hu/sa1/40/index

