AJÁNLÓ
A Kodolányi János Főiskola 1992-ben alakult,
Magyarországon az első, humán képzést folytató, nem
állami és nem egyházi felsőoktatási intézmény. Fenntartója
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által létesített Önálló Főiskolai Közalapítvány. A főiskola előbb
angol, francia és német nyelvtanári, majd idegenforgalmi és
szálloda szakos közgazdász, gazdálkodási szakos közgazdász, kommunikáció szakos és nemzetközi kapcsolatok,
valamint vendéglátó és szálloda szakos diplomát adó képzéseket folytatott. Legújabban már ezek alapképzési szakjain
és andragógia, az általános szociális munkás szakon túl
indulnak további mester és továbbképzési szakok is.
A főiskola székesfehérvári és budapesti helyszínén a
hallgatók ma szerényebb száma korábban elérte a tízezret.

Az itt meghirdetett továbbképzés célja:
a legújabb magyar történeti kutatásoknak a történelemoktatásban hasznosítható megismertetése; a 21. században
megfelelő oktatási, kutatási módszertan elsajátításának
elősegítése; a nemzettudat és a nemzeti történelemtudat
történelemtanárok számára szükséges színvonalú közvetítése; állásfoglalás és mintaadás a történelemtanítás tartalmi
kérdéseinek, valamint nemzetközi vonatkozásainak
tisztázására.

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület svájci
közérdekű intézmény, 1985-ben alakult, székhelye Zürich.
Az elfogulatlan, szabad történelemkutatás eszményét tűzte
maga elé, s mint ilyen, az egyetemes magyarság egyetlen
független tudományos kutatóműhelye. Tevékenységéhez a
fordulat óta több magyar államfő és oktatási miniszter
írásban gratulált.
Néhány adat az egyesületről:
- 5 világrész 21 országában 254 felvett tag;
- 9 országban 46 nagyrendezvény több mint 27 ezer
résztvevővel;
- 67 kötet könyv mintegy 70’700 példányban, minden
magyarországi nagy könyvtárban és további 70 ország 156
könyvtárában, a magyar és az európai digitális könyvtárban;
- rendszeres, havonkénti előadások a világ több
városában;
- történelemoktatás a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemen, illetve utódjában Budapesten;
- asztaltársaság a következő városokban: Adelaide,
Budapest, Christchurch, Csikszereda (Miercurea Ciuc),
Felsőőr (Oberwart), Göteborg, Hobart, Kassa (Košice),
Kolozsvár (Cluj-Napoca), Marosvásárhely (Tg. Mures),
Melbourne, Pozsony (Bratislava), Rozsnyó (Rožnava),
Szabadka (Subotica), Sydney.
Cím: 8047 Zürich (Svájc), Postfach 502
zmte@freemail.hu www.zmte.org

Előfeltétel:

A Kodolányi János Főiskola (KJF)
és a
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület
(ZMTE)
ajánlja, szervezi és lebonyolítja

A magyar történelem tanításának
tartalmi és módszertani megújítása
című előadássorozatot
Magyarország oktatási minisztere korábbi
T 300730-1676/1999 sz. alapítási és
T 302460-780/1999 sz. indítási engedélyével
(Nyt. sz.: 02-0008-04; Akkr. sz.: AL-0517)
általános- és középiskolai történelemtanárok és más
érdeklődők számára.
Megszervezhető bármely településen, ahol megfelelő
hely és legalább 20 hivatalos jelentkező van. A szomszédos
országokban az oktatók költségének egy részére a két
szervező intézmény pályázatot tervez.
A legjobb vizsgázók bekerülhetnek oktatóink közé,
előadhatnak a ZMTE iskoláiban, történelmi találkozóin,
előadásuk rangos kiadványba kerülhet.

A továbbképzés időtartama 120 óra
Kérje ingyenes, részletes tájékoztatónkat
és tantervünket:
Dr. Darai Lajos Ph. D.,

főiskolai, vagy egyetemi diploma.

2014. tavaszán

professzor emeritus, a továbbképzés felelőse
Kodolányi János Főiskola
H-8000 Székesfehérvár, Fürdő út 1.
Telefon: 0036/30/9892320
darailajos@gmail.com
www.kodolanyi.hu

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület
Tudományos Tanácsa
az oktatási miniszter által jóváhagyott tanterv és tananyag
összeállítója, a továbbképzés szervezője
és előadói:
Elnök:
Dr. Gedai István C Sc numizmatikus, a Magyar Nemzeti
Múzeum ny. főigazgatója, Veresegyház.
Titkár:
Dr. Darai Lajos CSc filozófus, professzor emeritus, KJF,
Székesfehérvár.
Dr. Pandula Attila DSc történész, ELTE BTK docens, Budapest.
Szekeres István írástörténet kutató, Budakalász.
Dr. J. Újváry Zsuzsanna PhD történész, PPKE BTK docens,
Piliscsaba.
Tag:
Dr. Csámpai Ottó CSc etnoszociológus, hab. egyetemi docens,
Nagyszombati Egyetem, Pozsony.
Dr. Csihák J. György közgazdász, történész, a ZMTE elnöke,
Zürich.
Dr. Bérczi Szaniszló C. Sc. csillagász, fizikus, ELTE docens,
Budapest.
Dr. Frisnyák Sándor DSc. történelmi földrajzos, professzor
emeritus, Nyíregyháza.
Dr. Harai Dénes PhD katona-pedagógus, egyetemi tanár,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest.
Jávor Miklós történész, Mosonmagyaróvár.
Dr. Költő László régész, ny. megyei múzeumigazgató, Kaposvár.
Nyári Gábor történész doktorandusz, Városlőd.
Rihmer Aurél könyvtáros, történész, Budapest
Dr. Szabó István Mihály mikrobiológus, az MTA rendes tagja,
ny. tanszékvezető egyetemi tanár, Budapest.
Dr. Szederkényi Tibor D. Sc. a földtudomány doktora, egyetemi
tanár, Szeged.
Dr. Vizi László Tamás PhD. történész, főiskolai tanár, oktatási
rektorhelyettes, KJF Székesfehérvár.
Az oktatásban résztvevő további személyek:
Dr. Ardai Lajos CSc politológus, ny. egyetemi tanár, Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző
Kar Politikatudományi Tanszék.
Csajághy György történész, zenetanár, népzenekutató,
tárogatóművész, Pécs.
Csajághyné Duha Julianna
zenetanár, népzenekutató, kürtművész, Pécs.
Dr. Csurgai-Horváth József történész, levéltár igazgató Városi
Levéltár Székesfehérvár, főiskolai docens Kodolányi János
Főiskola.
Dr. Demeter Zsófia CSc történész, főiskolai tanár, KJF,
múzeumigazgató, Székesfehérvár.
ThDr. Erdélyi Géza református püspök, teológus,
művészettörténész, Rimaszombat.

Gáspár Róbert mérnök, archeogenetika kutató.
Dr. Halabuk József CSc történész, egy. docens, Óbudai Egyetem
Budapest.
Jávor Miklós történész, Mosonmagyaróvár.
† Capt. Ddr. Juba Ferencz orvos, jogász, tengerészkapitány, a
Komáromi Magyar Tengerészet Történeti Gyűjtemény
adományozó alapítója.
Dr. J. Újváry Zsuzsanna PhD történész, egyetemi docens,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Történelemtudományi Intézet:
Dr. Kókai Sándor PhD történelmi földrajzos, tanszékvezető,
intézeti igazgató, Nyíregyháza.
Kucsora Ibolya újságíró, Kolozsnéma.
Dr. Lukács László DSc néprajztudós, egyetemi tanár, KJF,
Székesfehérvár.
Dr. Mandics György régi magyar nyelvű írások kutatója,
Budapest.
Mesterházi Zsolt történész, magyar ókorkutató, Budapest.
Dr. Miklauzič István közgazdász, történelemkutató, Budapest.
Nagygyörgy Zoltán történetíró publicista.
Nyáry Gábor történész, doktorandusz, Városlőd.
Dr. Prokopp Mária CSc művészettörténész, a művészettörténet
kandidátusa, professor emeritus, ELTE BTK Művészettörténet
Tanszék.
Dr. Sallai János CSc történész, történész, ny. r. ezredes, habilitált
egyetemi tanár, mb. tudományos és nemzetközi dékánhelyettes
Magyar Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar.
Budapest.
Sancz Klára Lujza ny. muzeológus, Budapest.
Dr. Szabó A. Ferenc CSc, politológus, ny. egyetemi tanár, NKE
HHK Politika-tudományi Tanszék.
Dr. h. c. Szabó Péter PhD, történész, főiskolai tanár, rektor,
Kodolányi János Főiskola.
Dr. Szakály Sándor DSc hadtörténész, főigazgató, Veritas
Történetkutató Intézet.
Szőnyi József a Pilisszántóért Egyesület elnöke.
Dr. Timaru-Kast Sándor orvos, a kelta nyelv magánkutatója
Ingelheim.
Dr. Váralljai Csocsán Jenő egyetemi tanár, Oxford/Piliscsaba.
Dr. Váralljai Csocsán Jenő PhD, szociológus, művészettörténész,
ny. egyetemi tanár, Oxfordi Egyetem és Pázmány Péter
Katolikus Egyetem.
Záhonyi András ősi írások kutatója, Budapest.

Tanterv*
- A történelemkutatás módszertana (10 ea + 10 gy)
- régészet, őstörténet, családtörténet, antropológia, rétegzett térképek, zenetörténet, írott források stb.
- Magyar őstörténet kutatás (10 ea + 10 gy)
- nyelvtudomány, régészet, embertan, genetika, néprajz,
a több ágú őstörténet, finn-ugor elmélet, sumer-magyar
műveltségi kapcsolat, hun, avar őstörténeti örökség, az
ősi magyar állam stb.
- Középkori és újkori történelmünk (16 ea + 12 gy)
- a több honfoglalás, könnyűlovasság, hadjárataink, Szt.
István és a Szent Korona, a magyar állam, Hunyadi
Mátyás, Dózsa György, a török kor, Habsburgok, 18481849, kiegyezés, az első és a második világháború és
következményei, 1956 stb.
- Művelődéstörténet (10 ea + 10 gy)
- ősi műveltségünk, világképünk, jelek, jelképek, nyelvünk, írásunk, zenénk, ősvallásunk, címerünk és nemzeti
színeink, állami- és közösségi jelképeink stb.
- Műveltségünk keleti és nyugati kapcsolatai
(10 ea + 10 gy)
- nyelvünk, népmeséink, népzenénk és ősvallásunk keleti kapcsolatai és párhuzamai, a magyar konyha, bizánci
és római hatások, a magyar lovagság, reneszánsz, vallási
türelem, viselet és tánc stb.
- Összefoglaló áttekintés (4 ea + 2 gy)
- Módszertani tanulságok (2 ea + 1 gy)
- Tartalmi következtetések (2 ea + 1 gy)
Írásbeli és szóbeli vizsga az elhangzottak, valamint a
kötelező szakirodalom alapján.

* Az oktatási miniszter által hitelesített oktatási program szerint.

