
                       ” 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

„Mentor(h)áló 2.0 Program” 
TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 projekt 

 

 „MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM” 
 

 

MEGHÍVÓ  
15 ÓRÁS „RÖVID KÉPZÉSRE” 

 
Kedves Kollégák! 
 
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kollégáit a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 sz. Mentor(h)áló 2.0 Program keretein 
belül a következő 15 órás képzésünkre. 
 
A képzés címe: Oral history az ember és társadalom műveltségterület tanításában 
 
A képzés időpontjai és helyszínei: a 15 órás képzés 4 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint: 

1) időpont: 2015. szeptember 4. (péntek) 1500 – 1800 – helyszín: SZTE JGYPK (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) 
2) időpont: 2015. szeptember 5. (szombat) 800 – 1230 – helyszín: SZTE JGYPK (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) 
3) időpont: 2015. szeptember 18. (péntek) 1500 – 1800 – helyszín: SZTE JGYPK (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) 
4) időpont: 2015. szeptember 19. (szombat) 800 – 1230 – helyszín: SZTE JGYPK (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.) 

 
A képzést vezeti: Dr. Jancsák Csaba főiskolai docens 
 
A képzés rövid bemutatása: 
A képzés célja a tanári gyakorlatba beépíthető elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása az oral history 
tárgyköréből. A képzés további célja a kerettanterv által meghatározott ismeretek megértését és elmélyítését 
segítő interaktív módszertanban szerezhető jártasságok kialakítása az általános és középiskolai történelemtanárok 
körében. A képzést az elméleti megalapozottság mellett gyakorlatorientált szemléletmód jellemzi.  
 
A képzés tervezett témái: 

1) Bevezetés. Csoportmegbeszélés 
2) Személyes narratívák a történettudományban és társadalomtudományokban 
3) Az oral history helye a történetírásban 
4) Az elbeszélés és a történet: az elbeszélt történet 
5) A megértés-értelmezés a narratív történetformákban 
6) Kvalitatív módszerek 
7) Napló, önéletírás, családtörténet, élettörténet elemzés 
8) Az interjúhelyzet 
9) Oral history források alkalmazása a tanításban 
10) Videóinterjúk használata a tanításban 
11) Interjú elemzés 1. (II. Vh.) 
12) Interjú elemzés 2. (Holocaust)  
13) Interjú elemzés 3. (Rákosi korszak)  
14) Interjú elemzés 4. (Forradalom és megtorlás 1956-57) 
15) Interjú elemzés 5. (Kádár korszak)  

 
FONTOS: A képzésen való részvételről (15 óra) a résztvevők igazolást kapnak, mely a 277/1997. (XII.22.) Korm. 
rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők 
juttatásairól és kedvezményeiről 5. § (1) (3) c) (6) pontjai alapján elszámolható (a kötelező hétévenkénti pedagógus 
továbbképzés 120 órájának 25 százaléka mértékéig).  
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 A jelentkezés módja és ideje: 
 a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben a jancsak@jgypk.szte.hu címre várjuk 
 jelentkezési határidő: 2015. szeptember 1. (kedd) 12.00 (kérjük a határidő betartását) 
 minden intézményből 1 jelentkezési lapot várunk, amelyen az intézmény összes jelentkezője szerepel  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 


