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Kedves Pedagógus Kolléga!
Szeretnénk felhívni szíves figyelmét az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a
Történelemoktatók Szakmai Egyesülete 2017-es Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
alkalmából, a GULAG-GUPVI emlékév zárásaként szervezett programsorozatára.
1. Rendhagyó történelemórák:
2017. február 20-24. között országszerte 30 iskolában szervezünk – az iskola igényei szerint
45 vagy 90 perces – rendhagyó történelemórát a szovjet munkatáborokba hurcolt többszázezer magyar fogoly történetéről, a témát jól ismerő, és a diákok nyelvén beszélő történészek
tolmácsolásában. Az alkalmak nem pusztán történészi előadások lesznek, hanem a GULAGtúlélőkkel készített interjúrészletek és a korabeli körülményeket jól illusztráló képvetítések is
színesítik őket, melyek hitelesen és személyes érintettséggel hozzájárulnak és segítik a
diákokat abban, hogy ezt az egyáltalán nem közismert, hosszú időn át elhallgatott témát
megismerhessék és megértsék. A rendhagyó órát főként a 10-12. évfolyamok diákjai számára
ajánlanánk, de az iskola igényei szerint ezt lehet módosítani. A résztvevők számát pedig csak
az iskola által kijelölt terem befogadóképessége korlátozza.
2. Gyarmathy Lívia: Szökés c. filmjének vetítése:
Ugyancsak a 2017. február 20-24. közötti héten minden megyeszékhelyen és Budapesten
kibérelünk egy-egy mozitermet, ahol átlagosan 100-100 diáknak biztosítunk lehetőséget a
Kossuth-díjas Gyarmathy Lívia által rendezett “Szökés” (1997) című film megtekintésére. A
programhoz a körülmények jobb megismerése céljából a helyszínen részletes, írásbeli
ismertetőt is kapnak a diákok, a vetítés végén pedig hideg élelmiszercsomagot biztosítunk
számukra. A film témájából és jellegéből adódóan a vetítésre leginkább 11-12. osztályos
diákokat várunk.
3. Szakmai konferencia pedagógusoknak:
A programsorozat keretében a diákok mellett a pedagógus kollégákat is szeretnénk elérni:
2017. február 24-én általános- és középiskolai tanárok számára szakmai konferenciát tartunk
a GULAG-GUPVI témájában, Budapesten, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. Előadóink
lesznek: Dr. Szerencsés Károly, egyetemi docens (ELTE), Dr. Kolontári Attila, egyetemi
docens (Kaposvári Egyetem), Dr. Bognár Zalán, egyetemi docens (Károli Gáspár Református
Egyetem), Dr. Soós Viktor Attila, bizottsági tag (Nemzeti Emlékezet Bizottsága).
Kedves Pedagógus Kolléga!
Fenti programjainkon való részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött. Amennyiben
iskolája részt kíván venni a diákprogramok (rendhagyó történelemóra, Szökés c. film vetítése)
valamelyikén, kérjük, jelezze ezt írásban a tsze.konferencia@gmail.com címen!
Ha szakmai konferenciánk keltette fel érdeklődését, kérjük, részvételi szándékát mielőbb
jelezze a következő linken: regisztráció
A közös megemlékezésben bízva számítunk együttműködő részvételükre!
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