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Tiszteletbeli elnök: Dr. Szabolcs Ottó (meghalt 2012-ben) 

Tiszteletbeli társelnök: Dr. Závodszky Géza 

Elnök: Dr. Borsodi Csaba 

Tagok: Dr. Gyarmati György, Dr. Hermann Róbert, Dr. 

Kardos József, Dr. V. Molnár László, Dr. Mózes Mihály 

(meghalt 2018-ban), Dr. Pelyach István, Dr. Sallai József, 

Dr. Vonyó József, Dr. Vajda Barnabás. 

 

Jelen online folyóiratunk történeti előzménye az 1956 és 1989 között Történelemtanítás 

címmel létező – természetesen papíralapú – szakmódszertani folyóirat, melyet előbb Almási 

János, majd az 1964 és 1989 közötti negyedszázadban Szabolcs Ottó szerkesztett. A 

rendszerváltozás a folyóirat megszűnését hozta, a többi tantárgyi szakmódszertani folyóirattal 

együtt. Öt év szünet után az 1994 és 2003 között Módszertani Lapok. Történelem címmel 

előbb az Országos Közoktatási és Szolgáltató Iroda (OKSZI), majd Kiss Árpád Országos 

Közoktatási és Szolgáltató Iroda (KÁOKSZI) kiadásában látott napvilágot a megújult a 

szakfolyóirat, amely egy híján 300 publikációt adott közre a történelemtanári társadalomnak, 

Závodszky Géza szerkesztése alatt. Újabb bő fél évtizedes szünetet követően a fent felsorolt 

alapító szerkesztők határozták el – ismét az eredeti folyóiratcím felvételével –, hogy a Pécsi 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történettudományi Intézete, az ELTE 

BTK Történeti Intézete és Szakmódszertani Központja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

BTK Tanárképző Intézete, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, valamint a Magyar 

Történelmi Társulat Tanári Tagozata együttműködésével a kor követelményeihez immár 

jobban igazodó online szakdidaktikai folyóiratot alapítanak. Az azóta eltelt évtizedben 177 



   

 

szerző 366 írása jelent meg az elektronikus folyóirat lapjain, és jutott el a 

történelemtanárokhoz, valamint más érdeklődőkhöz. Kezdeményezésünk célja a magyar 

történelemtanítás színvonalának emelése, a történelemdidaktikai/módszertani ismeretek 

bővítése, valamint a történelemdidaktika szerepének erősítése. Abban reménykedünk, hogy 

látogatóink nem csak olvassák folyóiratunkat, hanem aktív részesei is lesznek munkánknak. 

Jelen bibliográfia – jellemzően szerzők szerinti – betűrendbe szedve közli a megjelent írások 

címét, számok és rovatok szerinti, valamint elektronikus megjelenési helyét, a könnyebb 

tájékozódás céljából. A tíz év alatti 40 számunkból 13 önálló és 13 összevont formában jelent 

meg többezer oldalnyi anyaggal. 2010. évi 3. számunktól kezdve a címet követően 

feltüntettük a hivatkozási azonosítót is, a tudományos publikációkban megjelenő hivatkozások 

megkönnyítése céljából.  

Az egyes rovatokban megjelent írások sorszáma: 

Tanulmányok: 59, 66, 72, 74, 85, 90-91, 93, 97, 121-122, 129-130, 137-138, 140-141, 

146-147, 158, 173-175, 177, 181, 187-188, 191-193, 198, 200, 211-213, 

222, 227, 233, 235-236, 240, 252, 256, 264, 266, 273, 278-280, 288-292, 

305, 324-325, 336, 345-346, 349, 360-362. 

Közlemények: 7-8, 10, 47-48, 67, 81, 86, 106, 111, 115, 117, 134, 144-145, 155-156, 159, 

178, 203, 230, 271, 283, 306, 337-338, 355, 365. 

Műhely: 17, 58, 60, 65, 68-69, 80, 83, 87-88, 100, 102, 105, 108, 148-149, 152, 161, 

164, 166-167, 169-171, 176, 179, 183-185, 189, 205-206, 210, 214, 216, 

221, 229, 232, 234, 239, 243, 248-249, 269, 272, 286-287, 293-294, 302-

304, 307, 312-314, 316-318, 321, 323, 327, 330, 350-351, 354, 366. 

Szemle: 1-2, 9, 12-13, 20, 53, 71, 77-78, 82, 113-114, 120, 124, 126, 131-133, 135, 

142, 151, 160, 162, 194-197, 199, 204, 207-209, 223, 237, 241, 247, 261, 

265, 267-268, 274-275, 277, 281, 285, 297-301, 308-309, 326, 331, 340, 

353. 

Horizont: 14, 63-64, 73, 76, 79, 89, 92, 95-96, 98-99, 101, 104, 107, 110, 112, 116, 

123, 127-128, 136, 150, 154, 163, 165, 180, 190, 201-202, 218-219, 225-

226, 228, 231, 242, 246, 253-254, 257, 262, 270, 284, 320, 339, 341, 342-

344, 347-348, 352, 356-358, 367. 

Kaleidoszkóp:  

 

3-6, 11, 15-16, 18-19, 50, 52, 54-57, 61-62, 70, 75, 84, 94, 103, 109, 118-

119, 125, 139, 143, 153, 157, 168, 172, 182, 186, 215, 217, 220, 224, 238, 

244-245, 250-251, 255, 258-260, 263, 276, 282, 295-296, 310-311, 315, 

319, 328-329, 332-335, 359, 363. 

Lectori salutem: 21-45. 

Egyéb: 322, 364. 

Nekrológ: 46, 49, 51. 
  
  

 



Sorszám és 

szerző(k) 

 

Cím és elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

 

1. „A háború, amely megszüntet minden háborút” – A Nagy 

Háború kitörésének 100. évfordulójára (Tudományos 

konferencia az első világháború kitörésének 100. évfordulója 

alkalmából, ELTE BTK, 2014. május 8–9.)  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/a-haboru-

amely-megszuntet-minden-haborut-a-nagy-haboru-

kitoresenek-100-evfordulojara-05-02-09/  

Szemle 

 

 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 

2. A határainkon túli kiadók ajánlatai I. Nagyváradi séták – 

múltban és jelenben. A Xantus Könyv kiadványai  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/a-

hatarainkon-tuli-kiadok-ajanlatai-07-03-10/  

Szemle 

 

LI. (Új folyam VII.) évf. 

2016. december, 3-4. sz. 

3. A magyar oktatás és történelemtanítás évforduló-naptára 

I. (Január 1-jétől március 31-ig) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/a-magyar-

oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-i-januar-1-

jetol-marcius-31-ig-02-01-12/  

Kaleidoszkóp 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. március, 1. sz. 

4. A magyar oktatás és történelemtanítás évforduló-naptára 

II. (Április 1-jétől június 30-ig) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/a-magyar-

oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-ii-aprilis-1-

jetol-junius-30-ig-02-02-13/  

Kaleidoszkóp 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. június, 2. sz. 

5. A magyar oktatás és történelemtanítás évforduló-naptára 

III. (Július 1-jétől szeptember 30-ig)  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/a-magyar-

oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-i-julius-1-tol-

szeptember-30-ig-02-03-14/  

Kaleidoszkóp 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. október, 3. sz. 

6. A magyar oktatás és történelemtanítás évforduló-naptára 

IV. (Október 1-jétől december 31-ig) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/a-magyar-

oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-iv-oktober-1-

jetol-december-31-ig-02-04-12/  

Kaleidoszkóp 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. december, 4. sz. 

7. A Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata 

állásfoglalása a NAT 2018 tervezetről 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/a-magyar-

tortenelmi-tarsulat-tanari-tagozata-allasfoglalasa-a-nemzeti-

alaptanterv-2018-tervezeterol-09-03-05/  

Közlemények 

 

XLVIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. november, 3–4. sz. 

8. A történelemtanítás megújítása. Kerekasztal-beszélgetés az 

EKE-OFI-ban 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/a-

tortenelemtanitas-megujitasa-09-03-04/  

Közlemények 

 

XLVIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. november, 3–4. sz. 

9. Az első világháború következményei Magyarországon és 

Európában – Konferencia az Országház Felsőházi 

üléstermében (2014. október 17.) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/az-elso-

vilaghaboru-kovetkezmenyei-magyarorszagon-es-europaban-

05-02-10/  

Szemle 

 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 

10. Az Ember és társadalom műveltségi területhez kapcsolódó 

tantárgyi kerettantervek  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/az-ember-

es-tarsadalom-muveltsegi-terulethez-kapcsolodo-tantargyi-

kerettantervek-03-02-06/  

Közlemények 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/a-haboru-amely-megszuntet-minden-haborut-a-nagy-haboru-kitoresenek-100-evfordulojara-05-02-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/a-haboru-amely-megszuntet-minden-haborut-a-nagy-haboru-kitoresenek-100-evfordulojara-05-02-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/a-haboru-amely-megszuntet-minden-haborut-a-nagy-haboru-kitoresenek-100-evfordulojara-05-02-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/a-haboru-amely-megszuntet-minden-haborut-a-nagy-haboru-kitoresenek-100-evfordulojara-05-02-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/a-haboru-amely-megszuntet-minden-haborut-a-nagy-haboru-kitoresenek-100-evfordulojara-05-02-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/a-haboru-amely-megszuntet-minden-haborut-a-nagy-haboru-kitoresenek-100-evfordulojara-05-02-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/a-haboru-amely-megszuntet-minden-haborut-a-nagy-haboru-kitoresenek-100-evfordulojara-05-02-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/a-hatarainkon-tuli-kiadok-ajanlatai-07-03-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/a-hatarainkon-tuli-kiadok-ajanlatai-07-03-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/a-hatarainkon-tuli-kiadok-ajanlatai-07-03-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/a-hatarainkon-tuli-kiadok-ajanlatai-07-03-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-i-januar-1-jetol-marcius-31-ig-02-01-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-i-januar-1-jetol-marcius-31-ig-02-01-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-i-januar-1-jetol-marcius-31-ig-02-01-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-i-januar-1-jetol-marcius-31-ig-02-01-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-i-januar-1-jetol-marcius-31-ig-02-01-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-ii-aprilis-1-jetol-junius-30-ig-02-02-13/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-ii-aprilis-1-jetol-junius-30-ig-02-02-13/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-ii-aprilis-1-jetol-junius-30-ig-02-02-13/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-ii-aprilis-1-jetol-junius-30-ig-02-02-13/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-ii-aprilis-1-jetol-junius-30-ig-02-02-13/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-i-julius-1-tol-szeptember-30-ig-02-03-14/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-i-julius-1-tol-szeptember-30-ig-02-03-14/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-i-julius-1-tol-szeptember-30-ig-02-03-14/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-i-julius-1-tol-szeptember-30-ig-02-03-14/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-i-julius-1-tol-szeptember-30-ig-02-03-14/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-iv-oktober-1-jetol-december-31-ig-02-04-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-iv-oktober-1-jetol-december-31-ig-02-04-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-iv-oktober-1-jetol-december-31-ig-02-04-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-iv-oktober-1-jetol-december-31-ig-02-04-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/a-magyar-oktatas-es-tortenelemtanitas-evfordulo-naptara-iv-oktober-1-jetol-december-31-ig-02-04-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/a-magyar-tortenelmi-tarsulat-tanari-tagozata-allasfoglalasa-a-nemzeti-alaptanterv-2018-tervezeterol-09-03-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/a-magyar-tortenelmi-tarsulat-tanari-tagozata-allasfoglalasa-a-nemzeti-alaptanterv-2018-tervezeterol-09-03-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/a-magyar-tortenelmi-tarsulat-tanari-tagozata-allasfoglalasa-a-nemzeti-alaptanterv-2018-tervezeterol-09-03-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/a-tortenelemtanitas-megujitasa-09-03-04/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/a-tortenelemtanitas-megujitasa-09-03-04/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/az-elso-vilaghaboru-kovetkezmenyei-magyarorszagon-es-europaban-05-02-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/az-elso-vilaghaboru-kovetkezmenyei-magyarorszagon-es-europaban-05-02-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/az-elso-vilaghaboru-kovetkezmenyei-magyarorszagon-es-europaban-05-02-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/az-elso-vilaghaboru-kovetkezmenyei-magyarorszagon-es-europaban-05-02-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/az-elso-vilaghaboru-kovetkezmenyei-magyarorszagon-es-europaban-05-02-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/az-elso-vilaghaboru-kovetkezmenyei-magyarorszagon-es-europaban-05-02-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/az-ember-es-tarsadalom-muveltsegi-terulethez-kapcsolodo-tantargyi-kerettantervek-03-02-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/az-ember-es-tarsadalom-muveltsegi-terulethez-kapcsolodo-tantargyi-kerettantervek-03-02-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/az-ember-es-tarsadalom-muveltsegi-terulethez-kapcsolodo-tantargyi-kerettantervek-03-02-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/az-ember-es-tarsadalom-muveltsegi-terulethez-kapcsolodo-tantargyi-kerettantervek-03-02-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/az-ember-es-tarsadalom-muveltsegi-terulethez-kapcsolodo-tantargyi-kerettantervek-03-02-06/


Sorszám és 

szerző(k) 

 

Cím és elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

 

11. „Az újrakezdés esélye” – Szerkesztőségi beszámoló a HM 

Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 2011. november 3-án a 

szatmári békeegyezmény megkötésének 300. évfordulója 

alkalmából tartott konferenciáról 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/%E2%80%

9Eaz-ujrakezdes-eselye%E2%80%9D-02-04-11/  

Kaleidoszkóp 

 

 

 

XVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. december, 4. sz. 

12. Bemutatkozik a Reprint Kiadó 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/bemutatkoz

ik-a-reprint-kiado-02-04-08/  

Szemle 

XVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. december, 4. sz. 

13. Egy tanítóképző ünnepe. Erdélyi Erzsébet – Szabó Attila 

(szerk.): A hit erejével (Tanulmánykötet a Károli Gáspár 

Református Egyetem nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Kara 

újraszervezésének 25. évfordulója alkalmából) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/egy-

tanitokepzo-unnepe-07-01-09/  

Szemle 

 

 

 

LI. (Új folyam, VII. évf.) 

2016. június, 1-2. sz. 

14. Egy túlélő tollából (Fiedmann Károly: Oroszországi napló. 

Reprint Kiadó, Budapest, 2010. 150 l.)  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/egy-tulelo-

tollabol-fiedmann-karoly-oroszorszagi-naplo-reprint-kiado-

budapest-2010-150-l-02-03-10/  

Horizont 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. október, 3. sz. 

15. Emlékező – Karácsony Sándor: Az egyetemi polgár mint 

leendő gyakorlati ember (tanár) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/emlekezo-

07-01-16/  

Kaleidoszkóp 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. június, 1-2. sz. 

16. Emlékező – Nagy László: Az Új Iskola céljai, pedagógiai és 

didaktikai alapelvei, tantervének megokolása  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/emlekezo-

nagy-laszlo-07-03-14/  

Kaleidoszkóp 

 

LI. (Új folyam VII.) évf. 

2016. december, 3-4. sz. 

17. Konferencia az Ember és társadalom műveltségi terület 

kerettanterveiről 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/konferenci

a-az-ember-es-tarsadalom-muveltsegi-terulet-

kerettanterveirol-03-02-07/  

Műhely 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

18. Konferenciák az első világháborúról: Európa Nagy 

Háborúja és az új világrend születése 

(Nemzetközi konferencia – 2013. november 11–12.); 

Kerekasztal beszélgetés-sorozat a Habsburg Intézetben 
(2013. március – 2014. április) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/4/konferencia

k-az-elso-vilaghaborurol-05-01-11/  

Kaleidoszkóp 

 

 

 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. április, 1. sz. 

19. Konferenciák az Országház Felsőházi termében III.: Tisza 

István, két korszak határán (2015. október 30.)  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/tisza-

istvan-ket-korszak-hataran-06-03-11/  

Kaleidoszkóp 

 

L. (Új folyam VI.) 2015. 

december, 3-4. sz.  

20. Könyvek közelmúltunkról (A Rendszerváltás Történetét 

Kutató Intézet és Archívum kiadványai) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/konyvek-

kozelmultunkrol-05-02-11/  

Szemle 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 

21. Lectori salutem!  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/lectori-

salutem/  

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. február, 1. sz. 
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Sorszám és 

szerző(k) 

 

Cím és elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

 

22. Lectori salutem!  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/lectori-

salutem-01-03-01/  

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. október, 3. sz. 

23. Lectori salutem!  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/lectori-

salutem-01-04-01/  

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. december, 4. sz. 

24. Lectori salutem!  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/lectori-

salutem-02-01-01/  

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. március, 1. sz. 

25. Lectori salutem!  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/lectori-

salutem-02-02-01/  

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. június, 2. sz. 

26. Lectori salutem!  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/lectori-

salutem-02-03-01/  

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. október, 3. sz. 

27. Lectori salutem! 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/lectori-

salutem-02-04-01/  

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. december, 4. sz. 

28. Lectori salutem! 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/lectori-

salutem-03-01-01/  

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. június, 1. sz. 

29. Lectori salutem!  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/lectori-

salutem-03-02-01/  

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

30. Lectori salutem!  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/lectori-

salutem-04-01-01/  

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. április, 1. sz. 

31. Lectori salutem!  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/lectori-

salutem-04-02-01/  

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. július, 2. sz. 

32. Lectori salutem! 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/lectori-

salutem-04-03-01/  

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

33. Lectori salutem! 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/lectori-

salutem-05-02-01/  

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 

34. Lectori salutem! 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/1-szam-

2014/ 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. április, 1. sz. 

35. Lectori salutem!  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/lectori-

salutem-06-01-01/  

 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz.  

36. Lectori salutem!  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/lectori-

salutem-06-03-01/  

 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. december, 3-4. sz.  

37. Lectori salutem! 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/lectori-

salutem-07-01-01/  

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. június, 1-2. sz. 
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Sorszám és 

szerző(k) 

 

Cím és elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

 

38. Lectori salutem! 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/lectori-

salutem-07-03-01/  

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. december, 3-4. sz. 

39. Lectori salutem!  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/lectori-

salutem-08-01-01/  

 

LII. (Új folyam, VIII.) évf. 

2017. június, 1-2. sz. 

40. Lectori salutem!  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/lectori-

salutem-08-03-01/  

 

LII. (Új folyam, VIII.) évf. 

2017. december, 3-4. sz. 

41. Lectori salutem!  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/lectori-

salutem-09-01-01/  

 

LIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. június, 1-2. sz. 

42. Lectori salutem!  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/lectori-

salutem-09-03-01/  

LIII. (Új folyam, IX.) évf. 

2018. november, 3–4. sz. 

43. Lectori salutem! 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/lectori-

salutem-10-01-01/  

LIV. (Új folyam, X.) évf. 

2019. március, 1. sz. 

44. Lectori salutem! 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/06/lectori-

salutem-10-02-01/  

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. június, 2. sz. 

45.  Lectori salutem! 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/lectori-

salutem-10-03-01/  

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. december, 3-4. sz. 

46. Meghalt John Lukacs (1924–2019) – „Magyarország az 

anyám, Amerika a feleségem” 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/06/meghalt-

john-lukacs-1924-2019-10-02-02/  

 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. június, 2. sz. 

47. Nemzeti alaptanterv 2012 – Bevezető 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/nemzeti-

alaptanterv-2012-%E2%80%93-bevezeto-03-01-04/  

Közlemények 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. június, 1. sz. 

48. Nemzeti alaptanterv 2012 – Ember és társadalom 

műveltségi terület 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/nemzeti-

alaptanterv-2012-ember-es-tarsadalom-muveltsegi-terulet-03-

01-05/  

Közlemények 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. június, 1. sz. 

49. Ormos Mária (1930–2019) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/ormos-

maria-1930-2019-10-03-02/  

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. december, 3-4. sz. 

50. Szabad választás – szabad a választás? – A Veritas 

Történetkutató Intézet konferenciája az Országház felsőházi 

termében az 1945. évi nemzetgyűlési választások 70. 

évfordulóján  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/szabad-

valasztas-szabad-a-valasztas-06-03-12/  

Kaleidoszkóp 

 

 

 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. december, 3-4. sz.  

51. Szabolcs Ottó (1927–2013) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/szabolcs-

otto-1927-2013-04-03-02/  

 

XLVIII. (Új folyam IV.) évf. 

2013. december, 3. sz. 
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52. Szerkesztői beszámoló az Országházban tartott „Gróf 

Bethlen István és kora” konferenciáról 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/szerkesztoi

-beszamolo-az-orszaghazban-tartott-%E2%80%9Egrof-

bethlen-istvan-es-kora%E2%80%9D-konferenciarol-04-03-

20/  

Kaleidoszkóp 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

53. Színes történelem. Kiadói tájékoztató a Műszaki 

Könyvkiadó új ötödik osztályos történelemtankönyvéről 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/szines-

tortenelem-kiadoi-tajekoztato-a-muszaki-konyvkiado-uj-

otodik-osztalyos-tortenelemtankonyverol-04-02-10/  

Szemle 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. július, 2. sz. 

54. Tallózó. Történelmi könyvszemle – a kiadók ajánlásaival: 
Pierre Dardot – Christian Laval: A globálrezon – A 

neoliberalizmus múltja és jelene. (EgyKettő Kiadó, Budapest, 

2013.); Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és az 

egyetemes történelemben. Szerkesztette: Gyarmati György – 

Lengvári István – Pók Attila – Vonyó József. (Kronosz 

Kiadó – Magyar Történelmi Társulat – Állambiztonsági 

Szolgálatok Történeti Levéltára. Pécs – Budapest, 2013.); Az 

első világháború története. Szarajevótól Trianonig. A BBC 

History különszáma – DVD melléklettel. (Kossuth Kiadó, 

Budapest, 2013.); A második világháború története I. – A 

villámháborútól Moszkváig. A BBC History különszáma – 

DVD-melléklettel. Szerkesztő: Papp Gábor. (Kossuth Kiadó, 

Budapest, 2013.); A második világháború története II. – 

Sztálingrádtól Hirosimáig. A BBC History különszáma – 

DVD-melléklettel. Szerkesztő: Papp Gábor. (Kossuth Kiadó, 

Budapest, 2013.) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/tallozo-05-

01-12/  

Kaleidoszkóp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. április, 1. sz. 

55. „Töri Tudós Trió” – A CENTA Közép-európai 

Tanárakadémia és a Nemzeti Tankönyvkiadó vetélkedője 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/%E2%80%

9Etori-tudos-trio%E2%80%9D-a-centa-kozep-europai-

tanarakademia-es-a-nemzeti-tankonyvkiado-vetelkedoje-02-

01-11/  

Kaleidoszkóp 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. március, 1. sz. 

56. Új laptárs: a Geometodika 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/uj-laptars-

a-geometodika-08-01-17/  

Kaleidoszkóp 

LII. (Új folyam VIII.) évf.  

2017. június, 1-2. sz. 

57. ÁCS 

Marianna 

Levéltár-pedagógia Baranyában a köznevelés 

eredményességéért 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/acs-

marianna-leveltar-pedagogia-baranyaban-a-kozneveles-

eredmenyessegeert-10-03-18/  

Kaleidoszkóp 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. december, 3-4. sz. 

58. ALBERT B. 

Gábor  

A két világháború közötti magyarországi tankönyvrevíziós 

mozgalom kutatásának történeti forrásai 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/albert-b-

gabor-a-ket-vilaghaboru-kozotti-magyarorszagi-

tankonyvrevizios-mozgalom-kutatasanak-torteneti-forrasai-

02-02-05/  

Műhely 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. június, 2. sz. 

59. ALBERT B. 

Gábor  
A Mika-Marczinkó tankönyvek 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/albert-b-

gabor-a-mika-marczinko-tankonyvek-04-03-06/  

Tanulmányok 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 
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60. ALBERT B. 

Gábor  
Domanovszky Sándor és a hazai tankönyvrevíziós 

mozgalom intézményesülése  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/albert-b-

gabor-domanovszky-sandor-es-a-hazai-tankonyvrevizios-

mozgalom-intezmenyesulese-02-01-05/  

Műhely 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. március, 1. sz. 

61. ALBERT B. 

Gábor  
„Különös sulyt helyezek”. (Domanovszky Sándor 

felterjesztése Klebelsberg Kunonak a magyar történeti 

tankönyvek szelleméről szerkesztendő memorandum 

tárgyában) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/albert-b-

gabor-%E2%80%9Ekulonos-sulyt-helyezek%E2%80%9D-

domanovszky-sandor-felterjesztese-klebelsberg-kunonak-a-

magyar-torteneti-tankonyvek-szellemerol-szerkesztendo-

memorandum-targyaban/  

Kaleidoszkóp 

 

 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. május, 2. sz. 

62. ALBERT B. 

Gábor  
Mika Sándorra emlékezett az MTA Pedagógiai 

Tudományos Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottsága 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/albert-

gabor-mika-sandorra-emlekezett-az-mta-pedagogiai-

tudomanyos-bizottsag-tantargy-pedagogiai-albizottsaga-04-

02-13/  

Kaleidoszkóp 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. július, 2. sz. 

63. ALMÁSY 

Gergely 

A francia felvilágosodás mint tananyag vizsgálata egyes 

1945 és 1989 közti szlovákiai magyar 

történelemtankönyvekben 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/almasy-

gergely-a-francia-felvilagosodas-mint-tananyag-vizsgalata-

egyes-1945-es-1989-kozti-szlovakiai-magyar-

tortenelemtankonyvekben-06-01-12/  

Horizont 

 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz.  

64.ANDÓCSI 

János 

Az első világháború a horvátországi általános és 

középiskolák történelemtankönyveiben 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/andocsi-

janos-az-elso-vilaghaboru-a-horvatorszagi-altalanos-es-

kozepiskolak-tortenelemtankonyveiben-06-03-09/  

Horizont 

 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. december, 3-4. sz.  

65. APRÓ 

Melinda  

A holokauszt tanítása iskolai projektoktatás keretében 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/apro-

melinda-a-holokauszt-tanitasa-iskolai-projektoktatas-

kereteben-05-02-06/  

Műhely 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 

66. BÁCSFAINÉ 

Dr. HÉVIZI 

Józsa 

Etnikai és vallási megoszlás szerint arányosított 

önkormányzatok a Magyar Királyságban  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/bacsfaine-

dr-hevizi-jozsa-etnikai-es-vallasi-megoszlas-szerint-

aranyositott-onkormanyzatok-a-magyar-kiralysagban-03-02-

04/  

Tanulmányok 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

67. BAGÓCSI 

Károly  

Jakabszállás és Piotrków-Trybunalski Lengyel-Magyar 

Baráti Társaságainak együttműködése 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/1/bagocsi-

karoly-jakabszallas-es-piotrkow-trybunalski-lengyel-magyar-

barati-tarsasagainak-egyuttmukodese-02-04-04/  

Közlemények 

 

XVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. december, 4. sz. 

68. BAKSA 

Brigitta – 

KARÁCSONY-

MOLNÁR Erika  

A hon- és népismeret kerettantervről 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/baksa-

brigitta-%E2%80%93-karacsony-molnar-erika-a-hon-es-

nepismeret-kerettantervrol-03-02-14/  

Műhely 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 
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69. BÁNHEGYI 

Ferenc – 

HORVÁTH Péter  

Az új általános iskolai történelem kerettantervről 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/banhegyi-

ferenc-%E2%80%93-horvath-peter-az-uj-altalanos-iskolai-

tortenelem-kerettantervrol-03-02-10/  

Műhely 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

70. BÁRÁNY 

Balázs 

Tanácskozás a párbeszéd jegyében (Mentés másként: 

Történelemtanítás a Kárpát-medencében – Tudósítás a 

2018. december 1-jén a Magyar Történelmi Társulat 

Tanári Tagozata által szervezett konferenciáról) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/barany-

balazs-tanacskozas-a-parbeszed-jegyeben-10-01-12/  

Kaleidoszkóp 

 

 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. március, 1. sz. 

71. BARTOS 

Károly  

Megjelent Horváth Péter új, ötödikes 

történelemtankönyve 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/bartos-

karoly-megjelent-horvath-peter-uj-otodikes-

tortenelemtankonyve-04-02-09/  

Szemle 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. július, 2. sz. 

72. BEBESI 

György – 

KOLONTÁRI 

Attila  

Az orosz-szovjet történelem ábrázolása a rendszerváltás 

utáni magyarországi középiskolai történelem 

tankönyvekben, az 1990-es években  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/bebesi-

gyorgy-%E2%80%93-kolontari-attila-az-orosz-szovjet-

tortenelem-abrazolasa-a-rendszervaltas-utani-magyarorszagi-

kozepiskolai-tortenelem-tankonyvekben-az-1990-es-evekben-

01-03-03/  

Tanulmányok 

 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. október, 3. sz. 

73. BEDŐ 

Orsolya  

A lengyel történelemérettségi 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/bedo-

orsolya-a-lengyel-tortenelemerettsegi/  

Horizont 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. február, 1. sz. 

74. BENCÉNÉ 

Fekete Andrea 

Mika Sándor tanítási módszerei  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/bencene-

fekete-andrea-mika-sandor-tanitasi-modszerei-04-03-04/  

Tanulmányok 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

75. BÉNYI 

Klaudia 

Online adatbázisok a történelemtanítás szolgálatában II. 

Árkádia – történelemoktatási portál 
www.arkadia.pte.hu/tortenelem/cikkek 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/online-

adatbazisok-a-tortenelemtanitas-szolgalataban-ii-

%E2%80%93-benyi-klaudia-arkadia-%E2%80%93-

tortenelemoktatasi-portal-02-03-12/  

Kaleidoszkóp 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. október, 3. sz. 

76. BÓNA 

László – BÉNYI 

Klaudia  

Beszámoló Az én hősöm – a te ellenséged: A visegrádi 

országok (V/4) nemzeti történelmének pozitív és negatív 

szereplői a szomszéd államok történetírásában c. 

nemzetközi történészkonferencia előadásairól 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/bona-

laszlo-%E2%80%93-benyi-klaudia-beszamolo-az-en-hosom-

%E2%80%93-a-te-ellenseged-03-01-11/  

Horizont 

 

 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. június, 1. sz. 

77. BORHEGYI 

Péter  

Az Apáczai Kiadó új középiskolás történelemtankönyvei 

(Történelem a középiskolák 9. osztálya számára és 

Történelem a hatosztályos gimnáziumok 7. évfolyama 

számára)  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/borhegyi-

peter-az-apaczai-kiado-uj-kozepiskolas-tortenelemtankonyvei-

04-03-12/  

Szemle 
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78. BORHEGYI 

Péter  
Történelem a középiskolák 9. osztálya számára (Apáczai 

Kiadó)  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/borhegyi-

peter-tortenelem-a-kozepiskolak-9-osztalya-szamara-02-02-

07/  

Szemle 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. június, 2. sz. 

79. BORN, 

Dominique  

A tankönyvek mint a nemzetközi egyetértést szolgáló 

oktatási eszközök (Fordította: Czoch Gábor)  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/dominique-

born-a-tankonyvek-mint-a-nemzetkozi-egyetertest-szolgalo-

oktatasi-eszkozok-02-02-10/  

Horizont 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. június, 2. sz. 

80. BOROVÁCZ 

Tünde – 

SZEKERES 

Nikoletta 

Nők a XVIII-XIX. századi Magyarországon. Modulterv a 

gimnáziumok 11. osztálya számára 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/borovacz-

tunde-%E2%80%93-szekeres-nikoletta-nok-a-xviii-xix-

szazadi-magyarorszagon-04-02-08/  

Műhely 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. július, 2. sz. 

81. BÖRZSEI 

Máté Márk 

Wesselényi Miklós hűtlenségi pere (OKTV pályamunka) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/borzsei-

mate-mark-wesselenyi-miklos-hutlensegi-pere-10-01-04/  

Közlemények 

LIV. (Új folyam, X.) évf. 

2019. március, 1. sz. 

82. BŐSZÉNÉ 

SZATMÁRI–

NAGY Anikó  

Helytörténeti könyv középiskolásoknak a történelmi 

Esztergom vármegye településeiről 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/boszene-

szatmari%E2%80%93nagy-aniko-helytorteneti-konyv-

kozepiskolasoknak-a-tortenelmi-esztergom-varmegye-

telepuleseirol-03-02-16/  

Szemle 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

83. CSEPELA 

Jánosné 

A szám is számít (Történelmi információk szerzése és 

feldolgozása táblázatokból, diagramokból)  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/csepela-

janosne-a-szam-is-szamit-tortenelmi-informaciok-szerzese-es-

feldolgozasa-tablazatokbol-diagramokbol/  

Műhely 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. február, 1. sz. 

84. CSEPELA 

Jánosné  
Beszámoló a CENTA Közép-európai Tanárakadémia 

történelem szekciója „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a 

jelent, és munkálkodhass a jövőn!” című általános iskolai 

vetélkedőjének döntőjéről  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/csepela-

janosne-beszamolo-a-centa-kozep-europai-tanarakademia-

tortenelem-szekcioja-iskolai-vetelkedojenek-dontojerol-02-

03-13/  

Kaleidoszkóp 

 

 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. október, 3. sz. 

85. DAHN, 

Thomas C. 

A korszerű történelemtanítás feladatai, nehézségei és 

kihívásai  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/thomas-c-

dahn-a-korszeru-tortenelemtanitas-feladatai-nehezsegei-es-

kihivasai-08-01-04/  

Tanulmányok 

LII. (Új folyam VIII.) évf. 

2017. június, 1-2. sz. 

86. 

DAMJANOVICS 

Bence  

Egy elfedett dunántúli vár és birtokosai (OKTV 

pályamunka) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/damjanovic

s-bence-egy-elfedett-dunantuli-var-es-birtokosai-02-02-04/  

Közlemények 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. június, 2. sz. 

87. DANCS 

Katinka 

Nemzeti szimbólumok, a nemzeti identitás ismeretjellegű 

elemei I. – Nemzeti szimbólumok általános iskolai tanárok 

véleménye alapján 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/dancs-

katinka-a-nemzeti-szimbolumok-es-a-nemzeti-identitas-

ismeretjellegu-elemei-i-09-03-06/  

Műhely 

 

 

XLXIII. (Új folyam, IX.) 

évf. 2018. november, 3–4. 

sz. 
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88. DANCS 

Katinka 
 Nemzeti szimbólumok, a nemzeti identitás ismeretjellegű 

elemei II. (A tanulók tantervekben megjelenő nemzeti 

szimbólumokkal kapcsolatos tudásszintjének mérése 1–6. 

osztályban) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/dancs-

katinka-nemzeti-szimbolumok-a-nemzeti-identitas-

ismeretjellegu-elemei-ii-10-01-07/  

Műhely 

 

 

 

LIV. (Új folyam, X.) évf. 

2019. március, 1. sz. 

89. DÁRDAI 

Ágnes – 

DÉVÉNYI Anna  

A történelemtudománytól a történelemtanításig: 

problémák, kapcsolatok, kihívások – Beszámoló a 

Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság éves 

konferenciájáról és közgyűléséről 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/dardai-

agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-a-tortenelemtudomanytol-

a-tortenelemtanitasig-problemak-kapcsolatok-kihivasok-02-

04-09/  

Horizont 

 

 

 

XVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. december, 4. sz. 

90. DÁRDAI 

Ágnes – 

DÉVÉNYI Anna 

– MÁRHOFFER 

Nikolett – 

MOLNÁR-

KOVÁCS Zsófia  

Tankönyvkutatás, tankönyvfejlesztés külföldön 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/dardai-

agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-

nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-

tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-i-05-02-02/  

Tanulmányok 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 

91. DÁRDAI 

Ágnes – 

DÉVÉNYI Anna 

– MÁRHOFFER 

Nikolett – 

MOLNÁR-

KOVÁCS Zsófia 

Tankönyvkutatás, tankönyvfejlesztés külföldön II. (A 

nemzetközi tankönyvelméleti kutatások elméleti és 

módszertani kérdései) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/dardai-

agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-

nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-

tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-ii-06-01-02/  

Tanulmányok 

 

 

XL. (Új folyam, VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz. 

92. DÁRDAI 

Ágnes – 

DÉVÉNYI Anna 

– RUTSCH Nóra  

Történelemtanár-képzés a Bologna-rendszerben a Pécsi 

Tudományegyetemen  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/dardai-

agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-rutsch-nora-

tortenelemtanar-kepzes-03-01-10/  

Horizont 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. június, 1. sz. 

93. DÁRDAI 

Ágnes – 

KATONA 

András – 

KORPICS Zsolt 

Tíz éve a történelemtanítás szolgálatában az online 

Történelemtanítás 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/dardai-

agnes-katona-andras-korpics-zsolt-tiz-eve-a-tortenelemtanitas-

szolgalataban-az-online-tortenelemtanitas-10-01-03/  

Tanulmányok 

 

LIV. (Új folyam, X.) évf. 

2019. március, 1. sz. 

94. DEBRŐDINÉ 

DOBÓCZY 

Mária  

Hely- és iskolatörténet a helyi tantervben 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/debrodine-

doboczy-maria-hely-es-iskolatortenet-a-helyi-tantervben-05-

02-17/  

Kaleidoszkóp 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 

95. DÉVAVÁRI 

Zoltán 

Az első világháború a szerbiai történelemtankönyvekben 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/devavari-

zoltan-az-elso-vilaghaboru-a-szerbiai-

tortenelemtankonyvekben-06-03-10/  

Horizont 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. december, 3-4. sz.  

96. DÉVAVÁRI 

Zoltán 
Az illúzió erőszaka. Az első délszláv állam eszme- és 

politikatörténete (1914-1941) – I. rész (1914–1929) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/devavari-

zoltan-az-illuzio-eroszaka-az-elso-delszlav-allam-eszme-es-

politikatortenete-1914-1941-09-01-09/  

Horizont 

 

LIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. június, 1-2. sz. 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/dancs-katinka-nemzeti-szimbolumok-a-nemzeti-identitas-ismeretjellegu-elemei-ii-10-01-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/dancs-katinka-nemzeti-szimbolumok-a-nemzeti-identitas-ismeretjellegu-elemei-ii-10-01-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/dancs-katinka-nemzeti-szimbolumok-a-nemzeti-identitas-ismeretjellegu-elemei-ii-10-01-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/dancs-katinka-nemzeti-szimbolumok-a-nemzeti-identitas-ismeretjellegu-elemei-ii-10-01-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/dancs-katinka-nemzeti-szimbolumok-a-nemzeti-identitas-ismeretjellegu-elemei-ii-10-01-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/dancs-katinka-nemzeti-szimbolumok-a-nemzeti-identitas-ismeretjellegu-elemei-ii-10-01-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/dancs-katinka-nemzeti-szimbolumok-a-nemzeti-identitas-ismeretjellegu-elemei-ii-10-01-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-a-tortenelemtudomanytol-a-tortenelemtanitasig-problemak-kapcsolatok-kihivasok-02-04-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-a-tortenelemtudomanytol-a-tortenelemtanitasig-problemak-kapcsolatok-kihivasok-02-04-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-a-tortenelemtudomanytol-a-tortenelemtanitasig-problemak-kapcsolatok-kihivasok-02-04-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-a-tortenelemtudomanytol-a-tortenelemtanitasig-problemak-kapcsolatok-kihivasok-02-04-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-a-tortenelemtudomanytol-a-tortenelemtanitasig-problemak-kapcsolatok-kihivasok-02-04-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-a-tortenelemtudomanytol-a-tortenelemtanitasig-problemak-kapcsolatok-kihivasok-02-04-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-a-tortenelemtudomanytol-a-tortenelemtanitasig-problemak-kapcsolatok-kihivasok-02-04-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-i-05-02-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-i-05-02-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-i-05-02-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-i-05-02-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-i-05-02-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-i-05-02-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-i-05-02-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-i-05-02-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-i-05-02-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-i-05-02-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-i-05-02-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-ii-06-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-ii-06-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-ii-06-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-ii-06-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-ii-06-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-ii-06-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-marhoffer-nikolett-%E2%80%93-molnar-kovacs-zsofia-tankonyvkutatas-tankonyvfejlesztes-kulfoldon-ii-06-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-rutsch-nora-tortenelemtanar-kepzes-03-01-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-rutsch-nora-tortenelemtanar-kepzes-03-01-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-rutsch-nora-tortenelemtanar-kepzes-03-01-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-rutsch-nora-tortenelemtanar-kepzes-03-01-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-rutsch-nora-tortenelemtanar-kepzes-03-01-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-rutsch-nora-tortenelemtanar-kepzes-03-01-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/dardai-agnes-%E2%80%93-devenyi-anna-%E2%80%93-rutsch-nora-tortenelemtanar-kepzes-03-01-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/dardai-agnes-katona-andras-korpics-zsolt-tiz-eve-a-tortenelemtanitas-szolgalataban-az-online-tortenelemtanitas-10-01-03/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/dardai-agnes-katona-andras-korpics-zsolt-tiz-eve-a-tortenelemtanitas-szolgalataban-az-online-tortenelemtanitas-10-01-03/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/dardai-agnes-katona-andras-korpics-zsolt-tiz-eve-a-tortenelemtanitas-szolgalataban-az-online-tortenelemtanitas-10-01-03/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/dardai-agnes-katona-andras-korpics-zsolt-tiz-eve-a-tortenelemtanitas-szolgalataban-az-online-tortenelemtanitas-10-01-03/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/dardai-agnes-katona-andras-korpics-zsolt-tiz-eve-a-tortenelemtanitas-szolgalataban-az-online-tortenelemtanitas-10-01-03/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/debrodine-doboczy-maria-hely-es-iskolatortenet-a-helyi-tantervben-05-02-17/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/debrodine-doboczy-maria-hely-es-iskolatortenet-a-helyi-tantervben-05-02-17/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/debrodine-doboczy-maria-hely-es-iskolatortenet-a-helyi-tantervben-05-02-17/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/debrodine-doboczy-maria-hely-es-iskolatortenet-a-helyi-tantervben-05-02-17/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/debrodine-doboczy-maria-hely-es-iskolatortenet-a-helyi-tantervben-05-02-17/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/debrodine-doboczy-maria-hely-es-iskolatortenet-a-helyi-tantervben-05-02-17/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/devavari-zoltan-az-elso-vilaghaboru-a-szerbiai-tortenelemtankonyvekben-06-03-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/devavari-zoltan-az-elso-vilaghaboru-a-szerbiai-tortenelemtankonyvekben-06-03-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/devavari-zoltan-az-elso-vilaghaboru-a-szerbiai-tortenelemtankonyvekben-06-03-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/devavari-zoltan-az-illuzio-eroszaka-az-elso-delszlav-allam-eszme-es-politikatortenete-1914-1941-09-01-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/devavari-zoltan-az-illuzio-eroszaka-az-elso-delszlav-allam-eszme-es-politikatortenete-1914-1941-09-01-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/devavari-zoltan-az-illuzio-eroszaka-az-elso-delszlav-allam-eszme-es-politikatortenete-1914-1941-09-01-09/


Sorszám és 

szerző(k) 

 

Cím és elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

 

97. DÉVAVÁRI 

Zoltán 
Az illúzió erőszaka. Az első délszláv állam eszme- és 

politikatörténete (1914-1941) – II. rész (1929–1941) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/devavari-

zoltan-az-illuzio-eroszaka-az-elso-delszlav-allam-eszme-es-

politikatortenete-1914-1941-09-03-02/  

Tanulmányok 

 

XLXIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. november, 3–4. sz. 

98. DÉVAVÁRI 

Zoltán 
Négy nemzedék nyomorúsága. Reflexiók, töprengések, 

kérdések és dilemmák a Ki vagy Te vajdasági magyar? 

című kötet kapcsán 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/devavari-

zoltan-negy-nemzedek-nyomorusaga-08-03-09/  

Horizont 

 

 

LII. (Új folyam, VIII.) évf. 

2017. december 3-4. sz. 

99. DÉVAVÁRI 

Zoltán 
Oktatáspolitika a Délvidéken – A magyar iskolarendszer 

leépítése és felszámolása az impériumváltás első 

szakaszában (1918–1925) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/devavari-

zoltan-oktataspolitika-a-delvideken-a-magyar-iskolarendszer-

leepitese-es-felszamolasa-az-imperiumvaltas-elso-

szakaszaban-1918-1925-09-03-10/  

Horizont 

 

 

XLXIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. november, 3–4. sz. 

100. DÉVÉNYI 

Anna  

A magyar történelemtankönyvek ideológiai-szemléleti és 

didaktikai változásai 1945 és 1989 között – egy 

ellenforradalmi miniszterelnök példáján 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/devenyi-

anna-a-magyar-tortenelemtankonyvek-ideologiai-szemleleti-

es-didaktikai-valtozasai-1945-es-1989-kozott-egy-

ellenforradalmi-miniszterelnok-peldajan-02-01-06/  

Műhely 

 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. március, 1. sz. 

101. DÉVÉNYI 

Anna  
Berlin BBF – A neveléstörténeti kutatások Kánaánja 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/4/devenyi-

anna-berlin-bbf-%E2%80%93-a-nevelestorteneti-kutatasok-

kanaanja-05-01-09/  

Horizont 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. április, 1. sz. 

102. DÉVÉNYI 

Anna  
Együtt-tanulás és együtt-tanítás a történelemtanár-

képzésben (Egy kezdő kooperáló botladozásainak 

tanulságai) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/devenyi-

anna-egyutt-tanulas-es-egyutt-tanitas-a-tortenelemtanar-

kepzesben-egy-kezdo-kooperalo-botladozasainak-tanulsagai-

02-04-06/  

Műhely 

 

XVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. december, 4. sz. 

103. DÉVÉNYI 

Anna  
Tanulmányi verseny – másképp. Kreatív történelem – 

Fából vasparipa, az ipari forradalmak kora országos 

középiskolai tanulmányi verseny 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/devenyi-

anna-tanulmanyi-verseny-maskepp-04-02-12/  

Kaleidoszkóp 

 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. július, 2. sz. 

104. DÉVÉNYI 

Anna – RUTSCH 

Nóra 

Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet (A 

világ legnagyobb tankönyvgyűjteménye, a 

tankönyvkutatás nemzetközi centruma) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/devenyi-

anna-%E2%80%93-rutsch-nora-georg-eckert-nemzetkozi-

tankonyvkutato-intezet-a-vilag-legnagyobb-

tankonyvgyujtemenye-a-tankonyvkutatas-nemzetkozi-

centruma/  

Horizont 

 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. február, 1. sz. 

105. DOMOKOS 

Zsuzsa  

Hogyan tanítottam a trianoni békét a Kádár-korban és 

demokrácia évtizedeiben a középiskolásoknak? 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/domokos-

zsuzsa-hogyan-tanitottam-a-trianoni-beket-a-kadar-korban-es-

demokracia-evtizedeiben-a-kozepiskolasoknak-01-04-06/  

Műhely 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. december, 4. sz. 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/devavari-zoltan-az-illuzio-eroszaka-az-elso-delszlav-allam-eszme-es-politikatortenete-1914-1941-09-03-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/devavari-zoltan-az-illuzio-eroszaka-az-elso-delszlav-allam-eszme-es-politikatortenete-1914-1941-09-03-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/devavari-zoltan-az-illuzio-eroszaka-az-elso-delszlav-allam-eszme-es-politikatortenete-1914-1941-09-03-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/devavari-zoltan-negy-nemzedek-nyomorusaga-08-03-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/devavari-zoltan-negy-nemzedek-nyomorusaga-08-03-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/devavari-zoltan-oktataspolitika-a-delvideken-a-magyar-iskolarendszer-leepitese-es-felszamolasa-az-imperiumvaltas-elso-szakaszaban-1918-1925-09-03-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/devavari-zoltan-oktataspolitika-a-delvideken-a-magyar-iskolarendszer-leepitese-es-felszamolasa-az-imperiumvaltas-elso-szakaszaban-1918-1925-09-03-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/devavari-zoltan-oktataspolitika-a-delvideken-a-magyar-iskolarendszer-leepitese-es-felszamolasa-az-imperiumvaltas-elso-szakaszaban-1918-1925-09-03-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/devavari-zoltan-oktataspolitika-a-delvideken-a-magyar-iskolarendszer-leepitese-es-felszamolasa-az-imperiumvaltas-elso-szakaszaban-1918-1925-09-03-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/devenyi-anna-a-magyar-tortenelemtankonyvek-ideologiai-szemleleti-es-didaktikai-valtozasai-1945-es-1989-kozott-egy-ellenforradalmi-miniszterelnok-peldajan-02-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/devenyi-anna-a-magyar-tortenelemtankonyvek-ideologiai-szemleleti-es-didaktikai-valtozasai-1945-es-1989-kozott-egy-ellenforradalmi-miniszterelnok-peldajan-02-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/devenyi-anna-a-magyar-tortenelemtankonyvek-ideologiai-szemleleti-es-didaktikai-valtozasai-1945-es-1989-kozott-egy-ellenforradalmi-miniszterelnok-peldajan-02-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/devenyi-anna-a-magyar-tortenelemtankonyvek-ideologiai-szemleleti-es-didaktikai-valtozasai-1945-es-1989-kozott-egy-ellenforradalmi-miniszterelnok-peldajan-02-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/devenyi-anna-a-magyar-tortenelemtankonyvek-ideologiai-szemleleti-es-didaktikai-valtozasai-1945-es-1989-kozott-egy-ellenforradalmi-miniszterelnok-peldajan-02-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/devenyi-anna-a-magyar-tortenelemtankonyvek-ideologiai-szemleleti-es-didaktikai-valtozasai-1945-es-1989-kozott-egy-ellenforradalmi-miniszterelnok-peldajan-02-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/4/devenyi-anna-berlin-bbf-%E2%80%93-a-nevelestorteneti-kutatasok-kanaanja-05-01-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/4/devenyi-anna-berlin-bbf-%E2%80%93-a-nevelestorteneti-kutatasok-kanaanja-05-01-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/4/devenyi-anna-berlin-bbf-%E2%80%93-a-nevelestorteneti-kutatasok-kanaanja-05-01-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/4/devenyi-anna-berlin-bbf-%E2%80%93-a-nevelestorteneti-kutatasok-kanaanja-05-01-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/4/devenyi-anna-berlin-bbf-%E2%80%93-a-nevelestorteneti-kutatasok-kanaanja-05-01-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/devenyi-anna-egyutt-tanulas-es-egyutt-tanitas-a-tortenelemtanar-kepzesben-egy-kezdo-kooperalo-botladozasainak-tanulsagai-02-04-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/devenyi-anna-egyutt-tanulas-es-egyutt-tanitas-a-tortenelemtanar-kepzesben-egy-kezdo-kooperalo-botladozasainak-tanulsagai-02-04-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/devenyi-anna-egyutt-tanulas-es-egyutt-tanitas-a-tortenelemtanar-kepzesben-egy-kezdo-kooperalo-botladozasainak-tanulsagai-02-04-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/devenyi-anna-egyutt-tanulas-es-egyutt-tanitas-a-tortenelemtanar-kepzesben-egy-kezdo-kooperalo-botladozasainak-tanulsagai-02-04-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/devenyi-anna-egyutt-tanulas-es-egyutt-tanitas-a-tortenelemtanar-kepzesben-egy-kezdo-kooperalo-botladozasainak-tanulsagai-02-04-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/devenyi-anna-egyutt-tanulas-es-egyutt-tanitas-a-tortenelemtanar-kepzesben-egy-kezdo-kooperalo-botladozasainak-tanulsagai-02-04-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/devenyi-anna-tanulmanyi-verseny-maskepp-04-02-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/devenyi-anna-tanulmanyi-verseny-maskepp-04-02-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/devenyi-anna-tanulmanyi-verseny-maskepp-04-02-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/devenyi-anna-tanulmanyi-verseny-maskepp-04-02-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/devenyi-anna-%E2%80%93-rutsch-nora-georg-eckert-nemzetkozi-tankonyvkutato-intezet-a-vilag-legnagyobb-tankonyvgyujtemenye-a-tankonyvkutatas-nemzetkozi-centruma/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/devenyi-anna-%E2%80%93-rutsch-nora-georg-eckert-nemzetkozi-tankonyvkutato-intezet-a-vilag-legnagyobb-tankonyvgyujtemenye-a-tankonyvkutatas-nemzetkozi-centruma/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/devenyi-anna-%E2%80%93-rutsch-nora-georg-eckert-nemzetkozi-tankonyvkutato-intezet-a-vilag-legnagyobb-tankonyvgyujtemenye-a-tankonyvkutatas-nemzetkozi-centruma/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/devenyi-anna-%E2%80%93-rutsch-nora-georg-eckert-nemzetkozi-tankonyvkutato-intezet-a-vilag-legnagyobb-tankonyvgyujtemenye-a-tankonyvkutatas-nemzetkozi-centruma/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/devenyi-anna-%E2%80%93-rutsch-nora-georg-eckert-nemzetkozi-tankonyvkutato-intezet-a-vilag-legnagyobb-tankonyvgyujtemenye-a-tankonyvkutatas-nemzetkozi-centruma/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/devenyi-anna-%E2%80%93-rutsch-nora-georg-eckert-nemzetkozi-tankonyvkutato-intezet-a-vilag-legnagyobb-tankonyvgyujtemenye-a-tankonyvkutatas-nemzetkozi-centruma/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/devenyi-anna-%E2%80%93-rutsch-nora-georg-eckert-nemzetkozi-tankonyvkutato-intezet-a-vilag-legnagyobb-tankonyvgyujtemenye-a-tankonyvkutatas-nemzetkozi-centruma/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/devenyi-anna-%E2%80%93-rutsch-nora-georg-eckert-nemzetkozi-tankonyvkutato-intezet-a-vilag-legnagyobb-tankonyvgyujtemenye-a-tankonyvkutatas-nemzetkozi-centruma/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/domokos-zsuzsa-hogyan-tanitottam-a-trianoni-beket-a-kadar-korban-es-demokracia-evtizedeiben-a-kozepiskolasoknak-01-04-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/domokos-zsuzsa-hogyan-tanitottam-a-trianoni-beket-a-kadar-korban-es-demokracia-evtizedeiben-a-kozepiskolasoknak-01-04-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/domokos-zsuzsa-hogyan-tanitottam-a-trianoni-beket-a-kadar-korban-es-demokracia-evtizedeiben-a-kozepiskolasoknak-01-04-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/domokos-zsuzsa-hogyan-tanitottam-a-trianoni-beket-a-kadar-korban-es-demokracia-evtizedeiben-a-kozepiskolasoknak-01-04-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/domokos-zsuzsa-hogyan-tanitottam-a-trianoni-beket-a-kadar-korban-es-demokracia-evtizedeiben-a-kozepiskolasoknak-01-04-06/
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106. 

DRABANCZ 

Áron  

Bethlen Gábor emlékezete a XVII. századi források 

tükrében (OKTV pályamunka) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/drabancz-

aron-bethlen-gabor-emlekezete-a-xvii-szazadi-forrasok-

tukreben-04-02-06/  

Közlemények 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. július, 2. sz. 

107. DRIXLER 

Ildikó – 

NÉMETH Éva  

A történelem tantárgy a Nemzetközi Érettségi 

(International Baccalaureate – IB) Programban 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/drixler-

ildiko-%E2%80%93-nemeth-eva-a-tortenelem-tantargy-a-

nemzetkozi-erettsegi-international-baccalaureate-

%E2%80%93-ib-programban-04-03-15/  

Horizont 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

108. EGRI 

László  
Tizenkettedik évfolyamos történelemtankönyvek 

összehasonlító elemzése  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/egri-laszlo-

tizenkettedik-evfolyamos-tortenelemtankonyvek-

osszehasonlito-elemzese-04-01-05/  

Műhely 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. április, 1. sz. 

109. ENGEL 

Mária – 

STRÓBL Terézia 

Történelmi vetélkedő „A jóságos királynő”-ről a pécsi 

Tudásközpontban  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/engel-

maria-strobl-terezia-tortenelmi-vetelkedo-a-josagos-kiralyno-

rol-a-pecsi-tudaskozpontban-09-01-12/  

Kaleidoszkóp 

 

LIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. június, 1-2. sz. 

110. ENZSÖL 

Enikő  

Az észak-rajna–vesztfáliai Realschule két 

történelemtankönyve a német egységről 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/enzsol-

eniko-az-eszak-rajna%E2%80%93vesztfaliai-realschule-ket-

tortenelemtankonyve-a-nemet-egysegrol-04-01-10/  

Horizont 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. április, 1. sz. 

111. 

ERDMANN, 

Elisabeth 

Történelemtanítás az Európai Unió országaiban. 

Műhelykonferencia a történelemtanításról I. 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/muhelykon

ferencia-a-tortenelemtanitasrol-i-elisabeth-erdmann-

tortenelemtanitas-az-europai-unio-orszagaiban/  

Közlemények 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. február, 1. sz. 

112. ERDMANN, 

Elisabeth   
A tankönyvek szerepe az „idegen” megértésében. Egy 

komparatív analízishez (Fordította: Szabó Márta) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/elisabeth-

erdmann-a-tankonyvek-szerepe-az-

%E2%80%9Eidegen%E2%80%9D-megerteseben-egy-

komparativ-analizishez-01-03-10/  

Horizont 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. október, 3. sz. 

113. ÉRSEK 

Attila 

A Történelemtanítás online folyóirat IKT vonatkozásokat 

tartalmazó írásai 2010 és 2015 között 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/ersek-

attila-a-tortenelemtanitas-online-folyoirat-ikt-vonatkozasokat-

tartalmazo-irasai-2010-es-2015-kozott-06-03-08/  

Szemle 

 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. december, 3-4. sz.  

114. ESZTERÁG 

Ildikó 

A mi történetünk (A Műszaki Kiadó új középiskolás 

történelemtankönyve)  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/eszterag-

ildiko-a-mi-tortenetunk-04-03-14/  

Szemle 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

115. F. DÁRDAI 

Ágnes 

(moderátor)  

Műhelykonferencia II. (Referátumok) F. Dárdai Ágnes, 

Závodszky Géza, Katona András, Vajda Barnabás, Jakab 

György, Szabó Márta, Kaposi József referátumai 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/muhelykon

ferencia-a-tortenelemtanitasrol-ii-referatumok/  

Közlemények 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. május, 2. sz. 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/drabancz-aron-bethlen-gabor-emlekezete-a-xvii-szazadi-forrasok-tukreben-04-02-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/drabancz-aron-bethlen-gabor-emlekezete-a-xvii-szazadi-forrasok-tukreben-04-02-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/drabancz-aron-bethlen-gabor-emlekezete-a-xvii-szazadi-forrasok-tukreben-04-02-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/drabancz-aron-bethlen-gabor-emlekezete-a-xvii-szazadi-forrasok-tukreben-04-02-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/drabancz-aron-bethlen-gabor-emlekezete-a-xvii-szazadi-forrasok-tukreben-04-02-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/drixler-ildiko-%E2%80%93-nemeth-eva-a-tortenelem-tantargy-a-nemzetkozi-erettsegi-international-baccalaureate-%E2%80%93-ib-programban-04-03-15/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/drixler-ildiko-%E2%80%93-nemeth-eva-a-tortenelem-tantargy-a-nemzetkozi-erettsegi-international-baccalaureate-%E2%80%93-ib-programban-04-03-15/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/drixler-ildiko-%E2%80%93-nemeth-eva-a-tortenelem-tantargy-a-nemzetkozi-erettsegi-international-baccalaureate-%E2%80%93-ib-programban-04-03-15/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/drixler-ildiko-%E2%80%93-nemeth-eva-a-tortenelem-tantargy-a-nemzetkozi-erettsegi-international-baccalaureate-%E2%80%93-ib-programban-04-03-15/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/drixler-ildiko-%E2%80%93-nemeth-eva-a-tortenelem-tantargy-a-nemzetkozi-erettsegi-international-baccalaureate-%E2%80%93-ib-programban-04-03-15/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/drixler-ildiko-%E2%80%93-nemeth-eva-a-tortenelem-tantargy-a-nemzetkozi-erettsegi-international-baccalaureate-%E2%80%93-ib-programban-04-03-15/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/drixler-ildiko-%E2%80%93-nemeth-eva-a-tortenelem-tantargy-a-nemzetkozi-erettsegi-international-baccalaureate-%E2%80%93-ib-programban-04-03-15/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/egri-laszlo-tizenkettedik-evfolyamos-tortenelemtankonyvek-osszehasonlito-elemzese-04-01-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/egri-laszlo-tizenkettedik-evfolyamos-tortenelemtankonyvek-osszehasonlito-elemzese-04-01-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/egri-laszlo-tizenkettedik-evfolyamos-tortenelemtankonyvek-osszehasonlito-elemzese-04-01-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/egri-laszlo-tizenkettedik-evfolyamos-tortenelemtankonyvek-osszehasonlito-elemzese-04-01-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/egri-laszlo-tizenkettedik-evfolyamos-tortenelemtankonyvek-osszehasonlito-elemzese-04-01-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/engel-maria-strobl-terezia-tortenelmi-vetelkedo-a-josagos-kiralyno-rol-a-pecsi-tudaskozpontban-09-01-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/engel-maria-strobl-terezia-tortenelmi-vetelkedo-a-josagos-kiralyno-rol-a-pecsi-tudaskozpontban-09-01-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/engel-maria-strobl-terezia-tortenelmi-vetelkedo-a-josagos-kiralyno-rol-a-pecsi-tudaskozpontban-09-01-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/enzsol-eniko-az-eszak-rajna%E2%80%93vesztfaliai-realschule-ket-tortenelemtankonyve-a-nemet-egysegrol-04-01-10
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/enzsol-eniko-az-eszak-rajna%E2%80%93vesztfaliai-realschule-ket-tortenelemtankonyve-a-nemet-egysegrol-04-01-10
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/enzsol-eniko-az-eszak-rajna%E2%80%93vesztfaliai-realschule-ket-tortenelemtankonyve-a-nemet-egysegrol-04-01-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/enzsol-eniko-az-eszak-rajna%E2%80%93vesztfaliai-realschule-ket-tortenelemtankonyve-a-nemet-egysegrol-04-01-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/enzsol-eniko-az-eszak-rajna%E2%80%93vesztfaliai-realschule-ket-tortenelemtankonyve-a-nemet-egysegrol-04-01-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/muhelykonferencia-a-tortenelemtanitasrol-i-elisabeth-erdmann-tortenelemtanitas-az-europai-unio-orszagaiban/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/muhelykonferencia-a-tortenelemtanitasrol-i-elisabeth-erdmann-tortenelemtanitas-az-europai-unio-orszagaiban/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/muhelykonferencia-a-tortenelemtanitasrol-i-elisabeth-erdmann-tortenelemtanitas-az-europai-unio-orszagaiban/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/muhelykonferencia-a-tortenelemtanitasrol-i-elisabeth-erdmann-tortenelemtanitas-az-europai-unio-orszagaiban/
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116. FALAIZE, 

Benoit 

A vitatott témák oktatása a francia iskolában: a pedagógia 

és a kollektív emlékezet kihívásai (Fordította: Czoch Gábor) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/benoit-

falaize-a-vitatott-temak-oktatasa-a-francia-iskolaban-a-

pedagogia-es-a-kollektiv-emlekezet-kihivasai-02-02-09/  

Horizont 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. június, 2. sz. 

117. FARKAS 

Csaba  

Fejedelem és hatalom. I. Rákóczi György Parainesise más 

államelméleti munkák tükrében 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/farkas-

csaba-fejedelem-es-hatalom-i-rakoczi-gyorgy-parainesise-

mas-allamelmeleti-munkak-tukreben-02-01-04/  

Közlemények 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. március, 1. sz. 

118. FEKETE 

Bálint  

Könyvajánló. Egyéni és közösségi emlékezet (A huszadik 

század emlékezete a Galga mentén. Szerk.: Péterfi Gábor. 

Budapest, L’Harmattan, 2012. 194 oldal) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/fekete-

balint-konyvajanlo-egyeni-es-kozossegi-emlekezet-04-03-21/  

Kaleidoszkóp 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

119. FEKETE 

Bálint 
Online adatbázisok a történelemoktatás szolgálatában I. A 

Fortepan  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/online-

adatbazisok-a-tortenelemoktatas-szolgalataban-i-fekete-balint-

a-fortepan-02-03-11/  

Kaleidoszkóp 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. október, 3. sz. 

120. FEKETE 

Bálint  
Online adatbázisok a történelemoktatás szolgálatában III. 

Ábrák a Nemzeti Tankönyvkiadó Forrásközpontú 

történelem sorozatának adatbázisaiból  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/fekete-

balint-online-adatbazisok-a-tortenelemoktatas-szolgalataban-

iii-04-01-08/  

Szemle 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. április, 1. sz. 

121. FISCHER 

Ferenc 

Az 1956-os magyar forradalom tükröződése a spanyol 

történelem tankönyvekben  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/%20fischer

-ferenc-az-1956-os-magyar-forradalom-tukrozodese-a-

spanyol-tortenelem-tankonyvekben-02-01-02/  

Tanulmányok 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. június, 1. sz. 

122. 

FISCHERNÉ 

Dárdai Ágnes  

Történelemtanítás Magyarországon a XXI. század elején 

(Helyzetkép és perspektíva) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/fischerne-

dardai-agnes-tortenelemtanitas-magyarorszagon-a-xxi-szazad-

elejen-helyzetkep-es-perspektiva/  

Tanulmányok 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. február, 1. sz. 

123. FISHER, 

Claudia   

Történetírás hősi pátosz nélkül? (Megjegyzések az 1998. 

évi ukrán történelem tanulmányi verseny 

legeredményesebb dolgozataihoz) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/claudia-

fisher-tortenetiras-hosi-patosz-nelkul-02-03-09/  

Horizont 

 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. október, 3. sz. 

124. FODOR 

Richárd 

A Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság 

aktualitásai, célkitűzései és programja 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/fodor-

richard-a-nemzetkozi-tortenelemdidaktikai-tarsasag-

aktualitasai-celkituzesei-es-programja-10-01-09/  

Szemle 

 

LIV. (Új folyam, X.) évf. 

2019. március, 1. sz. 

125. FODOR 

Richárd 
Change Handbook – Történelemtanulás és emberi jogok 

tanítása a totalitarianizmusról 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/06/fodor-

richard-change-handbook-tortenelemtanulas-es-emberi-jogok-

tanitasa-a-totalitarianizmusrol-10-02-13/  

Kaleidoszkóp 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. június, 2. sz. 
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126. FODOR 

Richárd 
Új nézőpontok. A multiperspektivikus történelemszemlélet 

megjelenése a történelemtankönyvekben 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/fodor-

richard-uj-nezopontok-a-multiperspektivikus-

tortenelemszemlelet-megjelenese-a-

tortenelemtankonyvekben-10-03-10/  

Szemle 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. december, 3-4. sz. 

127. FOGARASI 

Attila  

Norvégia egyetemi történelemoktatása 2013-ban 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/fogarasi-

attila-norvegia-egyetemi-tortenelemoktatasa-2013-ban-04-03-

16/  

Horizont 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

128. 

FÖLDVÁRY 

Miklós  

A bajor történelemérettségi 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/foldvary-

miklos-a-bajor-tortenelemerettsegi/  

Horizont 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. május, 2. sz. 

129. 

FRIEDRICH 

Klára – 

SZAKÁCS 

Gábor  

A magyar rovásírásról  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/friedrich-

klara-%E2%80%93-szakacs-gabor-a-magyar-rovasirasrol-03-

02-03/  

Tanulmányok 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

130. GARAI 

Imre 

Mika Sándor tanári tevékenysége az Eötvös Collegium 

korai időszakában. (A történelem szakvezetés és az intézet 

működési sajátosságainak bemutatása, 1895–1912) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/garai-imre-

mika-sandor-tanari-tevekenysege-az-eotvos-collegium-korai-

idoszakaban-04-03-03/  

Tanulmányok 

 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

131. GIANONE 

András  

A szerkesztő bemutatja: Egyházak a XX. században. 

Segédlet a középiskolai történelemtanításához 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/a-

szerkeszto-bemutatja-gianone-andras-egyhazak-a-xx-

szazadban-segedlet-a-kozepiskolai-tortenelemtanitasahoz-02-

01-07/  

Szemle 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. március, 1. sz. 

132. GIANONE 

András  
Megjegyzések az új Forrásközpontú történelem sorozat 

tankönyveihez  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/gianone-

andras-megjegyzesek-az-uj-forraskozpontu-tortenelem-

sorozat-tankonyveihez-09-01-07/  

Szemle  

 

LIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. június, 1-2. sz. 

133. GIANONE 

András 
Történelem munkatankönyv a 9–10. és a 11-12. osztály 

számára. Az Értékorientált Pedagógia sorozat segédlete a 

középiskolai történelemoktatáshoz 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/gianone-

andras-tortenelem-munkatankonyv-a-9%E2%80%9310-es-a-

11-12-osztaly-szamara-05-01-08/  

Szemle 

 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. április, 1. sz. 

134. GÖRÖG 

Álmos 

Monor története 1918–1920 között, avagy az első 

világháború és a(z) (ellen)forradalmak hatásai a település 

életére (OKTV pályamunka) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/06/gorog-

almos-monor-tortenete-1918-1920-kozott-avagy-az-elso-

vilaghaboru-es-az-ellenforradalmak-hatasai-a-telepules-

eletere-10-02-05/  

Közlemények 

 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. június, 2. sz. 
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135. GŐZSY 

Zoltán  

A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. 

században. (Kutatási füzetek 14. Szerkesztette: Hornyák 

Árpád – Vitári Zsolt. Pécsi Tudományegyetem. Pécs, 2009.) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/gozsy-

zoltan-a-magyarsagkep-a-kozep-europai-tankonyvekben-a-20-

szazadban-02-03-08/  

Szemle 

 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. október, 3. sz. 

136. GULYÁS 

Nikolett 

Spanyolország oktatási rendszere és a történelemérettségi 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/gulyas-

nikolett-spanyolorszag-oktatasi-rendszere-es-a-

tortenelemerettsegi-09-01-10/  

Horizont 

LIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. június, 1-2. sz. 

137. 

GYARMATI 

György  

Történetírás, történelemtanítás és „nemzettudat-kínálat” a 

mediatizált múltképek kavalkádjában 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/gyarmati-

gyorgy-tortenetiras-tortenelemtanitas-es-

%E2%80%9Enemzettudat-kinalat%E2%80%9D-a-

mediatizalt-multkepek-kavalkadjaban/  

Tanulmányok 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. május, 2. sz. 

138. 

GYERTYÁNFY 

András 

A történelemtanár metaforái 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/gyertyanfy-

andras-a-tortenelemtanar-metaforai-10-03-05/  

Tanulmányok 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. december, 3-4. sz. 

139. 

GYERTYÁNFY 

András 

A történelemtanítás módszerei, eszközei, színterei (1994–

2014). Válogatott bibliográfia  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/a-

tortenelemtanitas-modszerei-eszkozei-szinterei-

1994%E2%80%932014-06-01-14/  

Kaleidoszkóp 

 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz.  

140. 

GYERTYÁNFY 

András 

Az elbeszéléstől a forrásokig, a forrásoktól az elbeszélésig. 

A történelemtanítás súlypontjának változásai 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/gyertyanfy-

andras-az-elbeszelestol-a-forrasokig-a-forrasoktol-az-

elbeszelesig-09-01-03/  

Tanulmányok 

 

LIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. június, 1-2. sz. 

141. 

GYERTYÁNFY 

András  

Az elmúlt évtizedek egyetemes történelmének vázlata 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/gyertyanfy-

andras-az-elmult-evtizedek-egyetemes-tortenelmenek-vazlata-

05-01-03/  

Tanulmányok 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. április, 1. sz. 

142. 

GYERTYÁNFY 

András  

Az osztrák gimnáziumi történelemtanterv (Fordította: 

Gyertyánfy András)  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/az-osztrak-

gimnaziumi-tortenelemtanterv-07-01-11/  

Szemle 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. június, 1-2. sz. 

143. 

GYERTYÁNFY 

András 

E-learning tananyag a szíriai válságról középiskolai 

tanulók számára  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/gyertyanfy-

andras-e-learning-tananyag-a-sziriai-valsagrol-kozepiskolai-

tanulok-szamara-07-03-15/  

Kaleidoszkóp 

 

LI. (Új folyam VII.) évf. 

2016. december, 3-4. sz. 

144. 

GYERTYÁNFY 

András 

Fejezetek a XIX. és a XX. század történetéből (Segédlet a 

Műhely rovatban megjelent tanulmány témáinak a 

feldolgozásához.  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/fejezetek-

a-xix-es-a-xx-szazad-tortenetebol-07-01-05/  

Közlemények 

 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. június 1-2. sz. 
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145. 

GYERTYÁNFY 

András 

Filmrészletek a Magyarország története című televíziós 

sorozatból (Segédlet a Műhely rovatban megjelent 

tanulmány témáinak a feldolgozásához) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/filmreszlet

ek-a-magyarorszag-tortenete-cimu-televizios-sorozatbol-07-

01-06/  

Közlemények 

 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. június 1-2. sz. 

146. 

GYERTYÁNFY 

András 

Frontális munka a történelemórán 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/gyertyanfy-

andras-frontalis-munka-a-tortenelemoran-06-01-04/  

Tanulmányok 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz.  

147. 

GYERTYÁNFY 

András 

Gondolatok történelemtanításunk helyzetéről 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/gyertyanfy-

andras-gondolatok-tortenelemtanitasunk-helyzeterol-05-02-

03/  

Tanulmányok 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 

148. 

GYERTYÁNFY 

András 

Jogi ismeretek a középiskolában 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/gyertyanffy

-andras-jogi-ismeretek-a-kozepiskolaban-04-03-10/  

Műhely 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

149. 

GYERTYÁNFY 

András 

Kiegészítő tematikai egységek a 19. és a 20. századról a 

hatosztályos gimnáziumban 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/gyertyanfy-

andras-kiegeszito-tematikai-egysegek-a-19-es-a-20-szazadrol-

a-hatosztalyos-gimnaziumban-07-01-07/  

Műhely 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. június, 1-2. sz. 

150. 

GYERTYÁNFY 

András 

Kompetenciák a történelemtanításban – kritikai 

megközelítésben 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/gyertyanfy-

andras-kompetenciak-a-tortenelemtanitasban-kritikai-

megkozelitesben-08-01-14/  

Horizont  

 

LII. (Új folyam VIII.) évf.  

2017. június, 1-2. sz. 

151. 

GYERTYÁNFY 

András 

Knausz Imre könyve a történelemtanítás céljairól (A múlt 

kútjának tükre – A történelemtanítás céljairól) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/gyertyanfy-

andras-knausz-imre-konyve-a-tortenelemtanitas-celjairol-07-

03-08/  

Szemle 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. december, 3-4. sz. 

152. 

GYERTYÁNFY 

András  

Magyarország történeti topográfiájának tanítása a 

történelemórán  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/gyertyanffy

-andras-magyarorszag-torteneti-topografiajanak-tanitasa-a-

tortenelemoran-02-02-06/  

Műhely 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. június, 2. sz. 

153. 

GYERTYÁNFY 

András 

Magyarságkép külföldi történelemtankönyvekben – 

idegenek képe hazai történelemtankönyvekben (1987–

2014). Válogatott bibliográfia 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/magyarsag

kep-kulfoldi-tortenelemtankonyvekben-%E2%80%93-

idegenek-kepe-hazai-tortenelemtankonyvekben-

1987%E2%80%932014-06-01-15/  

Kaleidoszkóp 

 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz.  

154. 

GYERTYÁNFY 

András 

Történelemtanítás külföldön (1989–2014). Válogatott 

bibliográfia 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/tortenelemt

anitas-kulfoldon-1989%E2%80%932014-06-01-13/  

Horizont 

 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz.  

155. HEGYESI 

Zsolt 
Amerika a nyomornegyedektől a Fehér Házig. Gróf Vay 

Péter misszionárius élete és amerikai útleírásai a XX. 

század első évtizedéből (OKTV pályamunka) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/hegyesi-

zsolt-amerika-a-nyomornegyedektol-a-feher-hazig-06-03-04/  

Közlemények 

 

 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. december, 3-4. sz.  
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Sorszám és 

szerző(k) 

 

Cím és elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

 

156. HEGYESI 

Zsolt 
Zrínyi Miklós és Lippay György kapcsolata a költő-

hadvezér művei és levelei alapján (OKTV pályamunka) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/hegyesi-

zsolt-zrinyi-miklos-es-lippay-gyorgy-kapcsolata-a-kolto-

hadvezer-muvei-es-levelei-alapjan-05-02-05/  

Közlemények 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 

157. HENDE 

Fanni  

Spárta és Athén összehasonlítása 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/hende-

fanni-sparta-es-athen-osszehasonlitasa-03-01-12/  

Kaleidoszkóp 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. június, 1. sz. 

158. HERBER 

Attila  

A történelemi tudat formálásának eszköztára a 

rendszerváltás előtti tankönyvekben  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/herber-

attila-a-tortenelemi-tudat-formalasanak-eszkoztara-a-

rendszervaltas-elotti-tankonyvekben-01-04-03/  

Tanulmányok 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. december, 4. sz. 

159. HERMANN 

Róbert 

A publicista Görgei Artúr  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/hermann-

robert-a-publicista-gorgei-artur-09-01-04/    

Közlemények 

 

LIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. június, 1-2. sz. 

160. HORVÁTH 

Illés 

Prokopp Mária – Horváth Zoltán György: Nápoly 

középkori magyar emlékei. Romantika Kiadó, 2014. 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/horvath-

illes-prokopp-maria-horvath-zoltan-gyorgy-napoly-kozepkori-

magyar-emlekei-romantika-kiado-2014-08-01-10/  

Szemle 

 

LII. (Új folyam VIII.) évf.  

2017. június, 1-2. sz. 

161. HORVÁTH 

Ilona 

Gazdaságtörténet, és gazdasági, pénzügyi ismeretek 

oktatása a középiskolában 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/horvath-

ilona-gazdasagtortenet-es-gazdasagi-penzugyi-ismeretek-

oktatasa-a-kozepiskolaban-10-03-08/  

Műhely 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. december, 3-4. sz. 

162. HORVÁTH 

Péter  

De hogy jön ide Kristóf mackó? (A szerző bemutatja 

Olvasmányos történelem 5–8. című tankönyvsorozatát) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/horvath-

peter-de-hogy-jon-ide-kristof-macko-03-01-08/  

Szemle 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. június, 1. sz. 

163. JAKAB 

György  

A közös történelem széthordása 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/jakab-

gyorgy-a-kozos-tortenelem-szethordasa-04-01-09/  

Horizont 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. április, 1. sz. 

164. JAKAB 

György 
A parázs őrzői 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/jakab-

gyorgy-a-parazs-orzoi-04-03-09/  

Műhely 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

165. JAKAB 

György  
EUROCLIO – az Európai Történelemtanárok 

(egyesületeinek) Szervezete  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/jakab-

gyorgy-euroclio-%E2%80%93-az-europai-tortenelemtanarok-

egyesuleteinek-szervezete-02-01-10/  

Horizont 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. március, 1. sz. 

166. JAKAB 

György  
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek az új 

Nemzeti alaptantervben és a kerettantervekben 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/jakab-

gyorgy-tarsadalmi-allampolgari-es-gazdasagi-ismeretek-az-uj-

nemzeti-alaptantervben-es-a-kerettantervekben-03-02-13/  

Műhely 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/horvath-peter-de-hogy-jon-ide-kristof-macko-03-01-08/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/horvath-peter-de-hogy-jon-ide-kristof-macko-03-01-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/jakab-gyorgy-a-kozos-tortenelem-szethordasa-04-01-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/jakab-gyorgy-a-kozos-tortenelem-szethordasa-04-01-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/jakab-gyorgy-a-kozos-tortenelem-szethordasa-04-01-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/jakab-gyorgy-a-kozos-tortenelem-szethordasa-04-01-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/jakab-gyorgy-a-parazs-orzoi-04-03-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/jakab-gyorgy-a-parazs-orzoi-04-03-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/jakab-gyorgy-a-parazs-orzoi-04-03-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/jakab-gyorgy-a-parazs-orzoi-04-03-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/jakab-gyorgy-euroclio-%E2%80%93-az-europai-tortenelemtanarok-egyesuleteinek-szervezete-02-01-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/jakab-gyorgy-euroclio-%E2%80%93-az-europai-tortenelemtanarok-egyesuleteinek-szervezete-02-01-10/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/jakab-gyorgy-tarsadalmi-allampolgari-es-gazdasagi-ismeretek-az-uj-nemzeti-alaptantervben-es-a-kerettantervekben-03-02-13/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/jakab-gyorgy-tarsadalmi-allampolgari-es-gazdasagi-ismeretek-az-uj-nemzeti-alaptantervben-es-a-kerettantervekben-03-02-13/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/jakab-gyorgy-tarsadalmi-allampolgari-es-gazdasagi-ismeretek-az-uj-nemzeti-alaptantervben-es-a-kerettantervekben-03-02-13/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/jakab-gyorgy-tarsadalmi-allampolgari-es-gazdasagi-ismeretek-az-uj-nemzeti-alaptantervben-es-a-kerettantervekben-03-02-13/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/jakab-gyorgy-tarsadalmi-allampolgari-es-gazdasagi-ismeretek-az-uj-nemzeti-alaptantervben-es-a-kerettantervekben-03-02-13/
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Rovat és szám 

 

167. JAKAB 

György –

LATOR László, 

ifj. –

KRATOCHVÍL, 

Viliam – VAJDA 

Barnabás 

Magyar és szlovák történelemtanárok együttműködése 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/jakab-

gyorgy-%E2%80%93-ifj-lator-laszlo-%E2%80%93-viliam-

kratochvil-%E2%80%93-vajda-barnabas-magyar-es-szlovak-

tortenelemtanarok-egyuttmukodese-02-03-05/  

Műhely 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. október, 3. sz. 

168. JENEI 

József – 

STRÓBL Terézia 

Történelmi kalandverseny a történelem hónapjában a 

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/jenei-

jozsef-strobl-terezia-tortenelmi-kalandverseny-a-tortenelem-

honapjaban-10-01-13/  

 

Kaleidoszkóp 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. március, 1. sz. 

169. JURIS 

Renáta  

Történelemtanárok képzéssel való elégedettsége 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/juris-

renata-tortenelemtanarok-kepzessel-valo-elegedettsege-05-02-

08/  

Műhely 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 

170. KAMP 

Alfréd 

Az új fejlesztésű Okostankönyv módszertani lehetőségei a 

megújuló Nemzeti Köznevelési Portál keretrendszerében 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/kamp-

alfred-az-uj-fejlesztesu-okostankonyv-modszertani-

lehetosegei-a-megujulo-nemzeti-koznevelesi-portal-

keretrendszereben-10-03-07/  

Műhely 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. december, 3-4. sz. 

171. KAMP 

Alfréd 
Egyház és társadalom. Válogatott tanulmányok a 2016. 

november 17-én az egri Eszterházy Károly Egyetemen 

rendezett Egyház és társadalom konferencia előadásaiból  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/kamp-

alfred-egyhaz-es-tarsadalom-09-01-08/  

Műhely 

 

LIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. június, 1-2. sz. 

172. KAMP 

Alfréd 
 „Új világ született”. Egy tantárgyközi pedagógus-

továbbképzés tartalmának alkalmazási lehetőségei 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/kamp-

alfred-uj-vilag-szuletett-egy-tantargykozi-pedagogus-

tovabbkepzes-tartalmanak-alkalmazasi-lehetosegei-10-03-17/   

Kaleidoszkóp 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. december, 3-4. sz. 

 

173. KAPOSI 

József 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/kaposi-

jozsef-allampolgarsagra-demokraciara-neveles-06-03-02/  

Tanulmányok 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. december, 3-4. sz.  

174. KAPOSI 

József 
A történelmi gondolkodás és a képességfejlesztő feladatok 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/kaposi-

jozsef-a-tortenelmi-gondolkodas-es-a-kepessegfejleszto-

feladatok-08-01-03/  

Tanulmányok 

 LII. (Új folyam VIII.) évf.  

2017. június, 1-2. sz. 

175. KAPOSI 

József 
A történelemtanítás kihívásai és lehetőségei az új Nemzeti 

alaptanterv és a kerettantervek alapján 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/kaposi-

jozsef-a-tortenelemtanitas-kihivasai-es-lehetosegei-az-uj-

nemzeti-alaptanterv-es-a-kerettantervek-alapjan-07-01-03/  

Tanulmányok 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. június, 3-4. sz.  

176. KAPOSI 

József  
Az új Nemzeti alaptanterv elé… 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/kaposi-

jozsef-az-uj-nemzeti-alaptanterv-ele%E2%80%A6-03-01-06/  

Műhely 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. június, 1. sz. 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/jakab-gyorgy-%E2%80%93-ifj-lator-laszlo-%E2%80%93-viliam-kratochvil-%E2%80%93-vajda-barnabas-magyar-es-szlovak-tortenelemtanarok-egyuttmukodese-02-03-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/jakab-gyorgy-%E2%80%93-ifj-lator-laszlo-%E2%80%93-viliam-kratochvil-%E2%80%93-vajda-barnabas-magyar-es-szlovak-tortenelemtanarok-egyuttmukodese-02-03-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/jakab-gyorgy-%E2%80%93-ifj-lator-laszlo-%E2%80%93-viliam-kratochvil-%E2%80%93-vajda-barnabas-magyar-es-szlovak-tortenelemtanarok-egyuttmukodese-02-03-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/jakab-gyorgy-%E2%80%93-ifj-lator-laszlo-%E2%80%93-viliam-kratochvil-%E2%80%93-vajda-barnabas-magyar-es-szlovak-tortenelemtanarok-egyuttmukodese-02-03-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/jakab-gyorgy-%E2%80%93-ifj-lator-laszlo-%E2%80%93-viliam-kratochvil-%E2%80%93-vajda-barnabas-magyar-es-szlovak-tortenelemtanarok-egyuttmukodese-02-03-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/jakab-gyorgy-%E2%80%93-ifj-lator-laszlo-%E2%80%93-viliam-kratochvil-%E2%80%93-vajda-barnabas-magyar-es-szlovak-tortenelemtanarok-egyuttmukodese-02-03-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/jakab-gyorgy-%E2%80%93-ifj-lator-laszlo-%E2%80%93-viliam-kratochvil-%E2%80%93-vajda-barnabas-magyar-es-szlovak-tortenelemtanarok-egyuttmukodese-02-03-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/jakab-gyorgy-%E2%80%93-ifj-lator-laszlo-%E2%80%93-viliam-kratochvil-%E2%80%93-vajda-barnabas-magyar-es-szlovak-tortenelemtanarok-egyuttmukodese-02-03-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/jakab-gyorgy-%E2%80%93-ifj-lator-laszlo-%E2%80%93-viliam-kratochvil-%E2%80%93-vajda-barnabas-magyar-es-szlovak-tortenelemtanarok-egyuttmukodese-02-03-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/jakab-gyorgy-%E2%80%93-ifj-lator-laszlo-%E2%80%93-viliam-kratochvil-%E2%80%93-vajda-barnabas-magyar-es-szlovak-tortenelemtanarok-egyuttmukodese-02-03-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/jakab-gyorgy-%E2%80%93-ifj-lator-laszlo-%E2%80%93-viliam-kratochvil-%E2%80%93-vajda-barnabas-magyar-es-szlovak-tortenelemtanarok-egyuttmukodese-02-03-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/jenei-jozsef-strobl-terezia-tortenelmi-kalandverseny-a-tortenelem-honapjaban-10-01-13/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/jenei-jozsef-strobl-terezia-tortenelmi-kalandverseny-a-tortenelem-honapjaban-10-01-13/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/juris-renata-tortenelemtanarok-kepzessel-valo-elegedettsege-05-02-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/juris-renata-tortenelemtanarok-kepzessel-valo-elegedettsege-05-02-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/juris-renata-tortenelemtanarok-kepzessel-valo-elegedettsege-05-02-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/juris-renata-tortenelemtanarok-kepzessel-valo-elegedettsege-05-02-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/juris-renata-tortenelemtanarok-kepzessel-valo-elegedettsege-05-02-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/kamp-alfred-az-uj-fejlesztesu-okostankonyv-modszertani-lehetosegei-a-megujulo-nemzeti-koznevelesi-portal-keretrendszereben-10-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/kamp-alfred-az-uj-fejlesztesu-okostankonyv-modszertani-lehetosegei-a-megujulo-nemzeti-koznevelesi-portal-keretrendszereben-10-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/kamp-alfred-az-uj-fejlesztesu-okostankonyv-modszertani-lehetosegei-a-megujulo-nemzeti-koznevelesi-portal-keretrendszereben-10-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/kamp-alfred-az-uj-fejlesztesu-okostankonyv-modszertani-lehetosegei-a-megujulo-nemzeti-koznevelesi-portal-keretrendszereben-10-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/kamp-alfred-az-uj-fejlesztesu-okostankonyv-modszertani-lehetosegei-a-megujulo-nemzeti-koznevelesi-portal-keretrendszereben-10-03-07/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/kamp-alfred-uj-vilag-szuletett-egy-tantargykozi-pedagogus-tovabbkepzes-tartalmanak-alkalmazasi-lehetosegei-10-03-17/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/kamp-alfred-uj-vilag-szuletett-egy-tantargykozi-pedagogus-tovabbkepzes-tartalmanak-alkalmazasi-lehetosegei-10-03-17/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/kaposi-jozsef-allampolgarsagra-demokraciara-neveles-06-03-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/kaposi-jozsef-allampolgarsagra-demokraciara-neveles-06-03-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/kaposi-jozsef-a-tortenelmi-gondolkodas-es-a-kepessegfejleszto-feladatok-08-01-03/
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177. KAPOSI 

József 
Az új történelemvizsga fejlesztésének hazai és nemzetközi 

kutatási kontextusa 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/kaposi-

jozsef-az-uj-tortenelemvizsga-fejlesztesenek-hazai-es-

nemzetkozi-kutatasi-kontextusa/  

Tanulmányok 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. február, 1. sz. 

178. KAPOSI 

József 
Kaposi József interjúja Závodszky Gézával 

tankönyvekről, tankönyvkiadásról egy tankönyvszerző 

történész szemével  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/kaposi-

jozsef-interjuja-zavodszky-gezaval-tankonyvekrol-

tankonyvkiadasrol-egy-tankonyvszerzo-tortenesz-szemevel-

04-01-04/  

Közlemények 

 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. április, 1. sz. 

179. KAPOSI 

József  
Nemzeti alaptanterv – kerettantervek – helyi tantervek 

(2012–2013)  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/kaposi-

jozsef-nemzeti-alaptanterv-%E2%80%93-kerettantervek-

%E2%80%93-helyi-tantervek-2012%E2%80%932013-03-02-

08/  

Műhely 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

180. KAPOSI 

József – 

KORPICS Zsolt 

– VAJDA 

Barnabás  

Az én hősöm – a te ellenséged – Beszámoló a Visegrádi 

Négyek országainak prágai nemzetközi történész és 

történelemtanítási konferenciájáról 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/kaposi-

jozsef-%E2%80%93-korpics-zsolt-%E2%80%93-vajda-

barnabas-az-en-hosom-%E2%80%93-a-te-ellenseged-02-04-

10/  

Horizont 

 

 

XVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. december, 4. sz. 

181. KAPOSI 

Zoltán 

Az üzemtörténeti kutatások múltja és lehetséges 

eredményei 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/kaposi-

zoltan-az-uzemtorteneti-kutatasok-multja-es-lehetseges-

eredmenyei-02-04-03/  

Tanulmányok 

XVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. december, 4. sz. 

182. 

KARLOVITZ 

János 

Kis magyar csoda – az Eötvös József Kiadó 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/karlovitz-

janos-kis-magyar-csoda-az-eotvos-jozsef-kiado-06-01-16/  

Kaleidoszkóp 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz.  

183. KAS Géza A digitális világ adta lehetőségek a múzeumpedagógiában, 

avagy egy projektötlet 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/kas-geza-a-

digitalis-vilag-adta-lehetosegek-a-muzeumpedagogiaban-

avagy-egy-projektotlet-09-03-07/  

Műhely 

 

XLXIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. november, 3–4. sz. 

184. KATONA 

András  
 

A honvédelemről, a hadseregről szóló ismeretek 

tanításának módszertani kérdései 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/katona-

andras-a-honvedelemrol-a-hadseregrol-szolo-ismeretek-

tanitasanak-modszertani-kerdesei/  

Műhely 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. május, 2. sz. 

185. KATONA 

András  
A megőrizve változtatás jegyében az új történelem 

kerettantervekről  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/katona-

andras-a-megorizve-valtoztatas-jegyeben-az-uj-tortenelem-

kerettantervekrol-03-02-09/  

Műhely 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 
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186.KATONA 

András 
A Nemzeti Összetartozás Napjáról és a külhoni 

tanulmányi kirándulások kérdéséről. Szerkesztői 

beszámoló az Apáczai Közalapítvány által szervezett 2010. 

október 12-i és 26-i tanácskozásokról 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/a-nemzeti-

osszetartozas-napjarol-es-a-kulhoni-tanulmanyi-kirandulasok-

kerdeserol-01-04-11/  

Kaleidoszkóp 

 

 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. december, 4. sz. 

187. KATONA 

András  
A Rákóczi-szabadságharc recepciója a magyarországi 

történelemtankönyvekben – a háromszázadik évforduló 

alkalmából. I. rész: A Ratiok korától 1945-ig 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/katona-

andras-a-rakoczi-szabadsagharc-recepcioja-a-magyarorszagi-

tortenelemtankonyvekben-%E2%80%93-a-haromszazadik-

evfordulo-alkalmabol-02-04-02/  

Tanulmányok 

 

 

XVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. december, 4. sz. 

188. KATONA 

András  
A Rákóczi-szabadságharc recepciója a magyarországi 

történelemtankönyvekben – a háromszázadik évforduló 

alkalmából. II. rész: 1945-1990 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/katona-

andras-a-rakoczi-szabadsagharc-recepcioja-a-magyarorszagi-

03-01-03/  

Tanulmányok 

 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. június, 1. sz. 

189. KATONA 

András  
A Széchenyi-kép változásai a rendszerváltozás előtti 

ötödfél évtized magyar történelemtankönyveiben 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/katona-

andras-a-szechenyi-kep-valtozasai-a-rendszervaltozas-elotti-

otodfel-evtized-magyar-tortenelemtankonyveiben-01-04-05/  

Műhely 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. december, 4. sz. 

190. KATONA 

András 
Az első világháború bemutatása a magyarországi 

történelemtankönyvekben I–II. 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/katona-

andras-az-elso-vilaghaboru-bemutatasa-a-magyarorszagi-

tortenelemtankonyvekben-07-03-12/  

Horizont 

 

LI. (Új folyam VII.) évf. 

2016. december, 3-4. sz. 

191. KATONA 

András 
Az általános iskola hazai bevezetésének előzményeiről – a 

történelemtanítás felől szemlélve 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/katona-

andras-az-altalanos-iskola-hazai-bevezetesenek-

elozmenyeirol-a-tortenelemtanitas-felol-szemlelve-07-03-03/  

Tanulmányok 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. december, 3-4. sz. 

192. KATONA 

András 
Az iskolai felügyelet története Magyarországon I. (1935-ig) 
(hivatkozási azonosító: 06-03-03) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/katona-

andras-az-iskolai-felugyelet-tortenete-magyarorszagon-i-

1935-ig-06-03-03/  

Tanulmányok 

 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. december, 3-4. sz.  

193. KATONA 

András 
Az iskolai felügyelet története Magyarországon II. (1935-

től a rendszerváltoztatásig) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/katona-

andras-az-iskolai-felugyelet-tortenete-magyarorszagon-ii-

1935-tol-a-rendszervaltoztatasig-07-01-04/  

Tanulmányok 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. június. 1-2. sz. 

194. KATONA 

András 
 Az új Történelmi atlasz középiskolásoknak rövid 

bemutatása 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/06/katona-

andras-az-uj-tortenelmi-atlasz-kozepiskolasoknak-rovid-

bemutatasa-10-02-08/  

Szemle 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. június, 2. sz. 
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195. KATONA 

András 
Egy könyv történelmünk dicsőséges korszakáról: 

Závodszky Géza: Szabadság csillaga. Magyar történetek 

1790–1849 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/katona-

andras-egy-konyv-tortenelmunk-dicsoseges-korszakarol-08-

01-09/  

Szemle 

 

 

LII. (Új folyam VIII.) évf.  

2017. június, 1-2. sz. 

196. KATONA 

András 
Ilyenek lennénk? A külföldi tankönyvek magyarságképe c. 

tanulmánykötetről (Szerk. Csík Tibor)  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/katona-

andras-ilyenek-lennenk-08-01-11/  

Szemle 

 

LII. (Új folyam VIII.) évf.  

2017. június, 1-2. sz. 

197. KATONA 

András 
 Lábnyomok és kézjegyek. Závodszky Géza Lábnyomok a 

történelemben c. kötetéről (A történelem és iskola 

vonzásában) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/katona-

andras-labnyomok-es-kezjegyek-zavodszky-geza-labnyomok-

a-tortenelemben-c-koteterol-10-01-08/  

Szemle 

 

 

LIV. (Új folyam, X.) évf. 

2019. március, 1. sz. 

198. KATONA 

András  
Mika Sándor olvasókönyvei  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/katona-

andras-mika-sandor-olvasokonyvei-04-03-05/  

Tanulmányok 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

199. KATONA 

András  
Németország a magyar közoktatásban 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/katona-

andras-nemetorszag-a-magyar-kozoktatasban-03-02-15/  

Szemle 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

200. KATONA 

András  
Tantárgytörténet: a neveléstörténet mostohagyermeke 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/katona-

andras-tantargytortenet-a-nevelestortenet-mostohagyermeke/  

Tanulmányok 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. február, 1. sz. 

201. KATONA 

András  
Történelemtanítás a „végeken” egy világhatalom 

árnyékában – és ami utána következett (Széljegyzetek 

Szamborovszkyné Nagy Ibolya: Oktatáspolitika és 

történelemtanítás a Szovjetunióban és Ukrajnában (1917-

2010) c. könyvéhez)  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/katona-

andras-tortenelemtanitas-a-

%E2%80%9Evegeken%E2%80%9D-egy-vilaghatalom-

arnyekaban-%E2%80%93-es-ami-utana-kovetkezett-05-02-

13/  

Horizont 

 

 

 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 

202. KATONA 

András 

  

Trianon-kép a nyertesek tankönyveiben  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/katona-

andras-trianon-kep-a-nyertesek-tankonyveiben-02-01-09/  

Horizont 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. március, 1. sz. 

203. KELEMEN 

Bálint Csaba 

„Az magyar nípnek, ki ezt olvassa.” Sylvester János 1541-

ben megjelent Újszövetség fordításának létrejötte és 

jelentősége a magyar kultúrtörténetben (OKTV 

pályamunka) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/kelemen-

balint-csaba-az-magyar-nipnek-ki-ezt-olvassa-08-01-05/  

Közlemények 

 

 

 

LII. (Új folyam VIII.) évf.  

2017. június, 1-2. sz. 

204. KENYÓ 

Ildikó  

A Nemzeti Tankönyvkiadó új történelemtankönyvei és 

történelmi témákat feldolgozó kiadványai   

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/kenyo-

ildiko-a-nemzeti-tankonyvkiado-uj-altalanos-iskolai-

tortenelemtankonyvei-es-tortenelmi-temakat-feldolgozo-

egyeb-kiadvanyai/  

Szemle 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. május, 2. sz. 
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205. KESJÁR 

Róbert 

Az orosz és szovjet történelem tükröződése a magyar 

középiskolai tankönyvekben I.  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/kesjar-

robert-az-orosz-es-szovjet-tortenelem-tukrozodese-a-magyar-

kozepiskolai-tankonyvekben-i-05-01-05/  

Műhely 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. április, 1. sz. 

206. KESJÁR 

Róbert  
Az orosz- és szovjet történelem tükröződése a magyar 

középiskolai tankönyvekben II. 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/kesjar-

robert-az-orosz-es-szovjet-tortenelem-tukrozodese-a-magyar-

kozepiskolai-tankonyvekben-ii-05-02-07/  

Műhely 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 

207. KIS 

Sándor  

Élő történelem – új középiskolai tankönyvsorozat 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/kis-sandor-

elo-tortenelem-%E2%80%93-uj-kozepiskolai-

tankonyvsorozat-01-04-07/  

Szemle 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. december, 4. sz. 

208. KISS 

Balázs 

Újabb érdekes forrás a Mohács utáni évekről  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/kiss-

balazs-ujabb-erdekes-forras-a-mohacs-utani-evekrol-06-01-

10/  

Szemle 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz.  

209. KOCZÓ 

József  

Egy helyismereti kiadványról (Vámosmikola és környéke – 

helytörténeti szakköri füzet)  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/koczo-

jozsef-egy-helyismereti-kiadvanyrol-04-01-07/  

Szemle 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. április, 1. sz. 

210.KOJANITZ 

László  

A forrásfeldolgozástól a kutatásalapú tanulásig 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/kojanitz-

laszlo-a-forrasfeldolgozastol-a-kutatasalapu-tanulasig-02-04-

05/  

Műhely 

 

XVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. december, 4. sz. 

211. KOJANITZ 

László  
A kerettanterv változásai – a történetmesélésétől a 

reflektív történelemszemléletig  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/kojanitz-

laszlo-a-kerettanterv-valtozasai-%E2%80%93-a-

tortenetmeselesetol-a-reflektiv-tortenelemszemleletig-05-01-

02/  

Tanulmányok 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. április, 1. sz. 

212. KOJANITZ 

László  
A történelmi gondolkodás fejlesztése az Újgenerációs 

tankönyvekkel  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/kojanitz-

laszlo-a-tortenelmi-gondolkodas-fejlesztese-az-ujgeneracios-

tankonyvekkel-08-03-02/  

Tanulmányok 

 

LII. (Új folyam, VIII.) évf. 

2017. december 3-4. sz. 

213. KOJANITZ 

László 
Az oral history összekapcsolása új tanulás stratégiákkal 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/kojanitz-

laszlo-az-oral-history-osszekapcsolasa-uj-tanulas-

strategiakkal-10-03-04/  

Tanulmányok 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. december, 3-4. sz. 

214. KOLLAI 

István  

Nacionalizmus és etnocentrikus gondolkodásmód 

összehasonlítása szlovák-magyar viszonylatban 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/kollai-

istvan-nacionalizmus-es-etnocentrikus-gondolkodasmod-

osszehasonlitasa-szlovak-magyar-viszonylatban-02-03-06/  

Műhely 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. október, 3. sz. 

215. KONCZ 

István  

Az interjú-projekt tapasztalata 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/koncz-

istvan-az-interju-projekt-tapasztalata-05-02-16/  

Kaleidoszkóp 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 
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216. KORPICS 

Zsolt  

Az interaktív térképek helyzete és lehetőségei a modern 

történelemoktatásban  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/korpics-

zsolt-az-interaktiv-terkepek-helyzete-es-lehetosegei-a-

modern-tortenelemoktatasban-01-03-06/  

Műhely 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. október, 3. sz. 

217. KORPICS 

Zsolt  
Nem csak elmélet! Folyóirat és portál szimbiózisban 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/korpics-

zsolt-nem-csak-elmelet-folyoirat-es-portal-szimbiozisban/  

Kaleidoszkóp 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. február, 1. sz. 

218. 

KOVAČEVIĆ, 

Andrea 

Horvátország közoktatási rendszere és a történelemtanítás  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/kovacevic-

andrea-horvatorszag-kozoktatasi-rendszere-es-a-

tortenelemtanitas-08-03-10/  

Horizont 

LII. (Új folyam, VIII.) évf. 

2017. december 3-4. sz. 

219. KOVÁCS 

Örs – FAZEKAS 

László 

1848–1848 eseményei és tanítása ma Erdélyben 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/dr-kovacs-

ors-fazekas-laszlo-1848-1849-esemenyei-es-tanitasa-ma-

erdelyben-09-03-11/  

Horizont 

XLXIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. november, 3–4. sz. 

220. KŐMŰVES 

Edina 

Társadalom és oktatás az újjáalakult Magyar Pedagógiai 

Társaság munkájában 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/06/komuves-

edina-tarsadalom-es-oktatas-az-ujjaalakult-magyar-

pedagogiai-tarsasag-munkajaban-10-02-12/  

Kaleidoszkóp 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. június, 2. sz. 

221. KŐMŰVES 

Edina 
Zoom november 7-re. A nagy októberi szocialista 

forradalommal kapcsolatos iskolai megemlékezés 

léptékváltó elemzése  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/komuves-

edina-zoom-november-7-re-08-03-05/  

Műhely  

 

 

LII. (Új folyam, VIII.) évf. 

2017. december 3-4. sz. 

222. 

KRATOCHVÍL, 

Viliam  

Etnikai sztereotípiák a történelemtankönyvek ,,mi” és 

,,ők” konstrukcióiban (Fordította: Vajda Barnabás) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/viliam-

kratochvil-etnikai-sztereotipiak-a-tortenelemtankonyvek-

mi%E2%80%9D-es-ok%E2%80%9D-konstrukcioiban-02-03-

03/  

Tanulmányok 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. október, 3. sz. 

223. KRISTÓF 

Ilona  

Történelmi melléknevek. Egyetemes és magyar történelmi 

életrajzok. Szerk.: Kerekesné dr. Horváth Ilona. Tas-11 

Kiadó, Budapest, 2006.  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/kristof-

ilona-tortenelmi-melleknevek-egyetemes-es-magyar-

tortenelmi-eletrajzok-01-03-08/  

Szemle 

 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. október, 3. sz. 

224. KRIZSÁN 

Pál 

Van egy appom…! Tabletek, applikációk használata 

történelemórákon 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/krizsan-

pal-van-egy-appom-tabletek-applikaciok-hasznalata-

tortenelemorakon-10-03-16/  

Kaleidoszkóp 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. december, 3-4. sz. 

 

225. KUCSÉBER 

Erika 

A történelmi gondolkodás fejlesztése: egy holland 

történelemtanításról szóló kutatás fő témája (Ismertetés) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/kucseber-

erika-a-tortenelmi-gondolkodas-fejlesztese-egy-holland-

tortenelemtanitasrol-szolo-kutatas-fo-temaja-08-01-12/  

Horizont 

 

LII. (Új folyam VIII.) évf.  

2017. június, 1-2. sz. 
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226. KUNAVER, 

VOJKO 

Az első világháború a szlovéniai történelemtankönyvekben 
(Fordította: Peregi Tamás) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/vojko-

kunaver-az-elso-vilaghaboru-a-szloveniai-

tortenelemtankonyvekben-07-01-14/  

Horizont 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. június, 1-2. sz. 

227. LÁSZLÓ 

János – FÜLÖP 

Éva  

A történelem érzelmi reprezentációja 

történelemkönyvekben és naiv elbeszélésekben 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/laszlo-

janos-%E2%80%93-fulop-eva-a-tortenelem-erzelmi-

reprezentacioja-tortenelemkonyvekben-es-naiv-

elbeszelesekben-01-03-02/  

Tanulmányok 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. október, 3. sz. 

228. LÉGRÁDI 

Judit Fruzsina 

A Dynamic Learning rendszer egy 2014-es angol 

történelemtankönyv tükrében 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/legradi-

judit-fruzsina-a-dynamic-learning-rendszer-egy-2014-es-

angol-tortenelemtankonyv-tukreben-05-02-14/  

Horizont 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 

229. LIEB 

Marianna – 

TAMÁSINÉ 

MAKAY 

Mariann  

A négy évfolyamos középiskolai történelem kerettanterv 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/lieb-

marianna-%E2%80%93-tamasine-makay-mariann-a-negy-

evfolyamos-kozepiskolai-tortenelem-kerettanterv-03-02-11/  

Műhely 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

230. LOVAS 

Anna  

Egy boldog élete és munkássága: Salkaházi Sára (OKTV 

pályamunka) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/lovas-anna-

egy-boldog-elete-es-munkassaga-salkahazi-sara-01-03-04/  

Közlemények 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. október, 3. sz. 

231. MACZÁK 

Márton  

A magyar 1956 képe az európai tankönyvekben és 

tantervekben  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/maczak-

marton-a-magyar-1956-kepe-az-europai-tankonyvekben-es-

tantervekben-01-03-09/  

Horizont 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. október, 3. sz. 

232. MAGASI 

András 

Hallgatni arany? A “három T” alkalmazásának tanítása 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/magasi-

andras-hallgatni-arany-a-harom-t-alkalmazasanak-tanitasa-10-

03-09/  

Műhely 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. december, 3-4. sz. 

233. MAKK 

Gábor 

A tanulásfelfogás változásai az ókortól napjainkig a 

kommunikációs technológiákhoz történő adaptivitás 

függvényében 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/makk-

gabor-a-tanulasfelfogas-valtozasai-az-okortol-napjainkig-a-

kommunikacios-technologiakhoz-torteno-adaptivitas-

fuggvenyeben-10-03-03/  

Tanulmányok 

 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. december, 3-4. sz. 

234. MAKK 

Gábor  
„Az út a fontos, nem az út vége!” A portfólió, mint 

fejlesztési módszer adaptivitása a történelemtanulásban és 

–tanításban  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/makk-

gabor-%E2%80%9Eaz-ut-a-fontos-nem-az-ut-

vege%E2%80%9D-a-portfolio-mint-fejlesztesi-modszer-

adaptivitasa-a-tortenelemtanulasban-es-

%E2%80%93tanitasban-01-03-05/  

Műhely 

 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. október, 3. sz. 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/vojko-kunaver-az-elso-vilaghaboru-a-szloveniai-tortenelemtankonyvekben-07-01-14
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Sorszám és 

szerző(k) 

 

Cím és elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

 

235. MAKK 

Gábor  
„Ki tud többet az Európai Unióról?” A projekt, mint 

fejlesztési módszer a történelemtanulásban és –tanításban 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/makk-

gabor-%E2%80%9Eki-tud-tobbet-az-europai-

uniorol%E2%80%9D-a-projekt-mint-fejlesztesi-modszer-a-

tortenelemtanulasban-es-%E2%80%93tanitasban-03-02-02/  

Tanulmányok 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

236. MAKK 

Gábor  
Mit tanítsunk? Útikalauz az európai birodalmak 

történetéhez, avagy tematikus történelemtanulás és –

tanítás, mint lehetséges alternatíva  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/makk-

gabor-mit-tanitsunk-utikalauz-az-europai-birodalmak-

tortenetehez-03-01-02/  

Tanulmányok 

 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. június, 1. sz. 

237. MAKK 

Gábor 
Platón tanuláselméletének rekonstrukciója a fonetikus 

ábécéhez történő adaptivitás tükrében I. 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/makk-

gabor-platon-tanulaselmeletenek-rekonstrukcioja-a-fonetikus-

abecehez-torteno-adaptivitas-tukreben-i-10-03-11/  

Szemle 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. december, 3-4. sz. 

238. 

MÁRHOFFER 

Nikolett  

Fontos bibliográfia született a tankönyvkutatók számára! 

Gondolatok Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatás 

magyar bibliográfiája (2000-2010) c. kötetéről 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/marhoffer-

nikolett-fontos-bibliografia-szuletett-a-tankonyvkutatok-

szamara-04-03-19/  

Kaleidoszkóp 

 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

239. MARTON 

Gellért Ernő 

Információs-kommunikációs technológiák alkalmazása a 

történelemtanításban. (Szempontok digitális segédanyagok 

elemzéséhez és készítéséhez) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/marton-

gellert-erno-informacios-kommunikacios-technologiak-

alkalmazasa-a-tortenelemtanitasban-06-03-05/  

Műhely 

 

 

L. (Új folyam VI.) 2015. 

december 3-4. sz.  

240. MARTOS 

Ida  

Az antiszemitizmus történetének tanításáról 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/martos-ida-

az-antiszemitizmus-tortenetenek-tanitasarol-02-02-02/  

Tanulmányok 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. június, 2. sz. 

241. MÉREG 

Martin – 

OLÁH 

Krisztina 

Felülragasztott földgömbök a 20. század közepéről 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/mereg-

martin-olah-krisztina-felulragasztott-foldgombok-a-20-

szazad-kozeperol-09-03-08/  

Szemle 

XLXIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. november, 3–4. sz. 

242. 

MÉSZÁROS 

Zoltán 

A történelemoktatás helyzete Szerbiában 2018/19-ben 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/06/meszaros-

zoltan-a-tortenelemoktatas-helyzete-szerbiaban-2018-19-ben-

10-02-11/  

Horizont 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. június, 2. sz. 

 

243. MEZEI 

Mónika 

Digitális és online tananyagok a holokauszt oktatásához 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/mezei-

monika-digitalis-es-online-tananyagok-a-holokauszt-

oktatasahoz-06-03-07/  

Műhely 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. december, 3-4. sz.  

244. 

MILKOVITS 

István  

Húsvéti beszélgető. Tizennyolc kérdés és felelet a húsvéti 

ünnepkörrel kapcsolatban  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/milkovits-

istvan-husveti-beszelgeto-tizennyolc-kerdes-es-felelet-a-

husveti-unnepkorrel-kapcsolatban-04-01-12/  

Kaleidoszkóp 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. április, 1. sz. 
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/makk-gabor-%E2%80%9Eki-tud-tobbet-az-europai-uniorol%E2%80%9D-a-projekt-mint-fejlesztesi-modszer-a-tortenelemtanulasban-es-%E2%80%93tanitasban-03-02-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/makk-gabor-%E2%80%9Eki-tud-tobbet-az-europai-uniorol%E2%80%9D-a-projekt-mint-fejlesztesi-modszer-a-tortenelemtanulasban-es-%E2%80%93tanitasban-03-02-02/
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MILKOVITS 

István  

Karácsonyi beszélgető. Tizennyolc kérdés és felelet a 

karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatban 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/milkovits-

istvan-karacsonyi-beszelgeto-tizennyolc-kerdes-es-felelet-a-

karacsonyi-unnepkorrel-kapcsolatban-03-02-20/  

Kaleidoszkóp 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

246. MISZLER 

Tamás  

Perthes Atlas – Geschichte. Recenzió 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/miszler-

tamas-perthes-atlas-%E2%80%93-geschichte-recenzio/  

Horizont 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. május, 2. sz. 

247. MISZLER 

Tamás  
Tévhitek a történelemben. Hahner Péter könyvéről… 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/miszler-

tamas-tevhitek-a-tortenelemben-hahner-peter-

konyverol%E2%80%A6-02-02-08/  

Szemle 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. június, 2. sz. 

248. MOHAY 

Borbála 

A táj és a környezet változásai a török kori 

Magyarországon (Tanóra)  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/mohay-

borbala-a-taj-es-a-kornyezet-valtozasai-a-torok-kori-

magyarorszagon-tanora-08-03-06/  

Műhely  

 

LII. (Új folyam, VIII.) évf. 

2017. december 3-4. sz. 

249. MOLNÁR-

KOVÁCS 

ZSÓFIA 

A dualizmus kori magyar középiskolai egyetemes 

történelemtankönyvek és azok változatai 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/molnar-

kovacs-zsofia-a-dualizmus-kori-magyar-kozepiskolai-

egyetemes-tortenelemtankonyvek-es-azok-valtozatai-07-03-

06/  

Műhely 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. december, 3-4. sz. 

250. MOLNÁR-

KOVÁCS Zsófia  
„A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. 

században” című kötetben szereplő tanulmányok annotált 

bibliográfiája  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/molnar-

kovacs-zsofia-%E2%80%9Ea-magyarsagkep-a-kozep-

europai-tankonyvekben-a-20-szazadban%E2%80%9D-cimu-

kotetben-szereplo-tanulmanyok-annotalt-bibliografiaja-02-02-

12/  

Kaleidoszkóp 

 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. június, 2. sz. 

251. MOLNÁR-

KOVÁCS Zsófia  
A tankönyvkutatás 21. századi magyar szakirodalmáról 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/molnar-

kovacs-zsofia-a-tankonyvkutatas-21-szazadi-magyar-

szakirodalmarol-04-03-18/  

Kaleidoszkóp 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

252. MOLNÁR-

KOVÁCS Zsófia 
A tankönyvszerzői életutak párhuzamai. Tankönyvszerzők 

a dualizmus kori Magyarországon a középiskolai 

egyetemes történelemtankönyvek tükrében 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/molnar-

kovacs-zsofia-a-tankonyvszerzoi-eletutak-parhuzamai-04-01-

03/  

Tanulmányok 

 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. április, 1. sz. 

253. MOLNÁR-

KOVÁCS Zsófia  
Az „Európa-kép”-kutatás fókuszpontjai a magyar és 

nemzetközi tankönyvi szakirodalom tükrében 
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kutatas-fokuszpontjai-a-magyar-es-nemzetkozi-tankonyvi-
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Horizont 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 
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KOVÁCS Zsófia  
Magyar tankönyvek a Georg Eckert Nemzetközi 

Tankönyvkutató Intézetben  
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255. NÉMETH 

Ervin  

Októberi lázrózsák (Szerkesztett játék október 23-a 

tiszteletére) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/nemeth-

ervin-oktoberi-lazrozsak-szerkesztett-jatek-oktober-23-a-

tiszteletere-01-03-11/  

Kaleidoszkóp 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. október, 3. sz. 

256. NÉMETH 

György  

Megszüntetve megőrzés, avagy a társadalomismeret sorsa. 

(Vitaindító) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/nemeth-

gyorgy-megszuntetve-megorzes-avagy-a-tarsadalomismeret-

sorsa-04-02-02/  

Tanulmányok 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. július, 2. sz. 

257. NÉMETH 

Tibor 

Az ír nyelv, mint a nemzeti megmaradás záloga 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/nemeth-

tibor-az-ir-nyelv-mint-a-nemzeti-megmaradas-zaloga-10-03-

15/  

Horizont 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. december, 3-4. sz. 

258. NÉMETH 

Tibor 
Brit gyarmat Spanyolországban: Gibraltár 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/nemeth-

tibor-brit-gyarmat-spanyolorszagban-gibraltar-09-01-11/  

Kaleidoszkóp 

LIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. június, 1-2. sz. 

259. NÉMETH 

Tibor 
Őslakosok Franciaországban 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/nemeth-

tibor-oslakosok-franciaorszagban-09-03-12/  

Kaleidoszkóp 

XLXIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. november, 3–4. sz. 

260. NÉMETH 

Tibor 
Polinéz palimpszeszt  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/nemeth-

tibor-polinez-palimpszeszt-08-01-16/  

Kaleidoszkóp 

LII. (Új folyam VIII.) évf.  

2017. június, 1-2. sz. 

261. OLÁH 

Sándor 

Bán Mór Hunyadi-regényeiről 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/olah-

sandor-ban-mor-hunyadi-regenyeirol-06-01-09/  

Szemle 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz.  

262. ORBÁN 

ZSOLT 

Az első világháború a romániai történelemtankönyvekben 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/orban-

zsolt-az-elso-vilaghaboru-a-romaniai-

tortenelemtankonyvekben-07-01-12/  

Horizont 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. június, 1-2. sz. 

263. ŐSZ 

Gábor  

„Két ország élén” – Beszámoló a Nagy Lajos élete és kora 

komplex nemzetközi versenyről 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/osz-gabor-

%E2%80%9Dket-orszag-elen%E2%80%9D-beszamolo-a-

nagy-lajos-elete-es-kora-komplex-nemzetkozi-versenyrol-03-

02-20/  

Kaleidoszkóp 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

264. ÖTVÖS 

Zoltán 

Elemzés és összefoglaló a történelem OKTV 

versenytantárgy helyzetéről és középtávú tapasztalatairól 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/otvos-

zoltan-elemzes-es-osszefoglalo-a-tortenelem-oktv-

versenytantargy-helyzeterol-es-kozeptavu-tapasztalatairol-

2011-2018-09-03-03/  

Tanulmányok 

 

XLXIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. november, 3–4. sz. 

265. ÖTVÖS 

Zoltán  
Országos Tanulmányi Verseny történelemből (2009/10-es 

tanév)  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/otvos-

zoltan-orszagos-kozepiskolai-tanulmanyi-verseny-

tortenelembol-20092010-es-tanev/  

Szemle 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. február, 1. sz. 

266. PÁLINKÁS 

Dénes  

Az Árpád-védvonal – bunkerek és harcok Kárpátalján 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/palinkas-

denes-az-arpad-vedvonal-bunkerek-es-harcok-karpataljan-05-

02-04/  

Tanulmányok 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 
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267. PÁLINKÁS 

Mihály  

Gyorsított időutazás (A Nemzedékek Tudása 

Tankönyvkiadó új középiskolai történelemtankönyv-

sorozata)  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/palinkas-

mihaly-gyorsitott-idoutazas-04-03-13/  

Szemle 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

268. PÁLINKÁS 

Mihály  

A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó történelemtankönyvei 

hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/palinkas-

mihaly-a-nemzedekek-tudasa-tankonyvkiado-

tortenelemtankonyvei-hat-es-nyolcosztalyos-gimnaziumok-

szamara-05-01-07/  

Szemle 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. április, 1. sz. 

269. PÁLMAI 

Judit 

20. század eleji családkép a közoktatás dokumentumaiban  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/palmai-

judit-20-szazad-eleji-csaladkep-a-kozoktatas-

dokumentumaiban-08-01-07/  

Műhely 

LII. (Új folyam VIII.) évf. 

2017. június, 1-2. sz. 

270. PANDEL, 

Hans-Jürgen 

Kompetenciák. Visszapillantás tizenkét év után 

(Kompetenzen – ein Rückblick nach zwölf Jahren. 

Geschichte für heute. Zeitschrift für historisch-politische 

Bildung, Heft 3 (2016) 20-35. – Ford.: Gyertyánfy András)  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/hans-

jurgen-pandel-kompetenciak-visszapillantas-tizenket-ev-utan-

08-01-13/  

Horizont  

 

 

 

LII. (Új folyam VIII.) évf.  

2017. június, 1-2. sz. 

271. PAPP 

Gergely 

Az ország iskolája – A Debreceni Református Kollégium a 

XVI. században. A magyarországi reformáció 

kibontakozása és hatásai a hazai művelődésre a XVI. 

században. (OKTV pályamunka)  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/papp-

gergely-az-orszag-iskolaja-a-debreceni-reformatus-kollegium-

a-xvi-szazadban-08-03-04/  

Közlemények 

 

 

 

LII. (Új folyam, VIII.) évf. 

2017. december 3-4. sz. 

272. PETRIKNÉ 

Jánossy Csilla 

Módszertani kérdések a történelemtanításban CP-s 

(cerebrális parézis) gyermekek körében 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/06/janossy-

csilla-modszertani-kerdesek-a-tortenelemtanitasban-cp-s-

cerebralis-parezis-gyermekek-koreben-10-02-07/  

Műhely 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. június, 2. sz. 

273. PETRILLA 

GARA Attila 

„Mesés” történelem? A történelem mitizálása és 

sematizálása, valamint ennek hatása a tanulói motivációra 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/petrilla-

gara-attila-%E2%80%9Emeses%E2%80%9D-tortenelem-a-

tortenelem-mitizalasa-es-sematizalasa-valamint-ennek-hatasa-

a-tanuloi-motivaciora-06-01-03/  

Tanulmányok  

 

L. (Új folyam, VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz.  

274. 

PETTINGER-

SZALMA 

Vendel 

Makroszintű átalakításoktól a jó gyakorlatokig 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/pettinger-

szalma-vendel-makroszintu-atalakitasoktol-a-jo-

gyakorlatokig-07-01-10/  

Szemle 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. június, 1-2. sz. 

275. PINTÉR 

Ádám 

Az Európai Parlament Modell (MEP) szimulációs verseny 

bemutatása 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/pinter-

adam-az-europai-parlament-modell-mep-szimulacio-

bemutatasa-09-03-09/  

Szemle 
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Rovat és szám 

 

276. RÁCZ 

Zoltán  

Mondd el, hogy tudjuk! – avagy egy pályázat tapasztalatai  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/racz-

zoltan-mondd-el-hogy-tudjuk-%E2%80%93-avagy-egy-

palyazat-tapasztalatai-05-02-15/  

Kaleidoszkóp 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 

277. RÁTKAI 

TIBOR 

Rímbe szedett történelem (Könyvismertető) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/ratkai-

tibor-rimbe-szedett-tortenelem-07-03-09/  

Szemle 

LI. (Új folyam VII.) évf. 

2016. december, 3-4. sz. 

278. RAVASZNÉ 

MITZKI 

Erzsébet 

A történelmi szókincs fejlődése. A szókincs mérése, 

fejlesztése, alakulása a felső tagozatban, a történelem 

tantárgy szókészletének elsajátítása az 5-8. osztályban 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/ravaszne-

mitzki-erzsebet-a-tortenelmi-szokincs-fejlodese-04-02-05/  

Tanulmányok 

 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. július, 2. sz. 

279. RAVASZNÉ 

MITZKI 

Erzsébet 

Történelmi tájékozódás időben (Egy méréssorozat 

eredményei és tanulságai)  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/ravaszne-

mitzki-erzsebet-tortenelmi-tajekozodas-idoben-egy-

meressorozat-eredmenyei-es-tanulsagai-03-02-05/  

Tanulmányok 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

280. RIGÓ 

Balázs 

Tegnap és ma. Az alsófokú helytörténeti oktatás múltja és 

jelene  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/rigo-balazs-

tegnap-es-ma-az-alsofoku-helytorteneti-oktatas-multja-es-

jelene-04-01-02/  

Tanulmányok 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. április, 1. sz. 

281. RÓBERT 

Péter 

Kérdések és válaszok az első világháborúról. (Bihari 

Péter: Kérdések és válaszok az I. világháborúról. Napvilág 

Kiadó Kft., Budapest, 2013., 113 old.) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/robert-

peter-kerdesek-es-valaszok-az-elso-vilaghaborurol-08-03-07/  

Szemle 

 

 

LII. (Új folyam, VIII.) évf. 

2017. december 3-4. sz. 

282. 

RÓZSAVÖLGYI 

Gábor  

Negyedszázados a debreceni Ady Endre Gimnázium 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/rozsavolgyi

-gabor-negyedszazados-a-debreceni-ady-endre-gimnazium/  

Kaleidoszkóp 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. február, 1. sz. 

283. RUDOLF 

Veronika  

Az olasz egységmozgalmak visszhangja a magyarországi 

sajtóban. A Pesti Napló és a Politikai Újdonságok olasz 

témájú cikkeinek elemzése 1859 és 1861 között 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/rudolf-

veronika-az-olasz-egysegmozgalmak-visszhangja-a-

magyarorszagi-sajtoban-05-01-04/  

Közlemények 

 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. április, 1. sz. 

284. RUTSCH 

Nóra 
 

Magyarország miért? A magyarországi németek 

kitelepítésének néhány kérdése 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/rutsch-

nora-magyarorszag-miert-a-magyarorszagi-nemetek-

kitelepitesenek-nehany-kerdese-01-04-10/  

Horizont 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. december, 4. sz. 

285. SALAMON 

Konrád  

Két új segédkönyv a XX-XXI. század tanításához 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/salamon-

konrad-ket-uj-segedkonyv-a-xx-xxi-szazad-tanitasahoz-02-01-

08/  

Szemle 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. március, 1. sz. 

286. SALAMON 

Konrád 
Kortársak korabeli nyilatkozatai az őszirózsás 

forradalomról. (Oktatási segédlet)  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/salamon-

konrad-kortarsak-korabeli-nyilatkozatai-az-oszirozsas-

forradalomrol-10-01-06/  

Műhely 

 

LIV. (Új folyam, X.) évf. 
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/racz-zoltan-mondd-el-hogy-tudjuk-%E2%80%93-avagy-egy-palyazat-tapasztalatai-05-02-15/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/racz-zoltan-mondd-el-hogy-tudjuk-%E2%80%93-avagy-egy-palyazat-tapasztalatai-05-02-15/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/racz-zoltan-mondd-el-hogy-tudjuk-%E2%80%93-avagy-egy-palyazat-tapasztalatai-05-02-15/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/racz-zoltan-mondd-el-hogy-tudjuk-%E2%80%93-avagy-egy-palyazat-tapasztalatai-05-02-15/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/racz-zoltan-mondd-el-hogy-tudjuk-%E2%80%93-avagy-egy-palyazat-tapasztalatai-05-02-15/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/ratkai-tibor-rimbe-szedett-tortenelem-07-03-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/ratkai-tibor-rimbe-szedett-tortenelem-07-03-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/ratkai-tibor-rimbe-szedett-tortenelem-07-03-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/ravaszne-mitzki-erzsebet-a-tortenelmi-szokincs-fejlodese-04-02-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/ravaszne-mitzki-erzsebet-a-tortenelmi-szokincs-fejlodese-04-02-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/ravaszne-mitzki-erzsebet-a-tortenelmi-szokincs-fejlodese-04-02-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/ravaszne-mitzki-erzsebet-a-tortenelmi-szokincs-fejlodese-04-02-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/ravaszne-mitzki-erzsebet-a-tortenelmi-szokincs-fejlodese-04-02-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/ravaszne-mitzki-erzsebet-tortenelmi-tajekozodas-idoben-egy-meressorozat-eredmenyei-es-tanulsagai-03-02-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/ravaszne-mitzki-erzsebet-tortenelmi-tajekozodas-idoben-egy-meressorozat-eredmenyei-es-tanulsagai-03-02-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/ravaszne-mitzki-erzsebet-tortenelmi-tajekozodas-idoben-egy-meressorozat-eredmenyei-es-tanulsagai-03-02-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/ravaszne-mitzki-erzsebet-tortenelmi-tajekozodas-idoben-egy-meressorozat-eredmenyei-es-tanulsagai-03-02-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/ravaszne-mitzki-erzsebet-tortenelmi-tajekozodas-idoben-egy-meressorozat-eredmenyei-es-tanulsagai-03-02-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/ravaszne-mitzki-erzsebet-tortenelmi-tajekozodas-idoben-egy-meressorozat-eredmenyei-es-tanulsagai-03-02-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/rigo-balazs-tegnap-es-ma-az-alsofoku-helytorteneti-oktatas-multja-es-jelene-04-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/rigo-balazs-tegnap-es-ma-az-alsofoku-helytorteneti-oktatas-multja-es-jelene-04-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/rigo-balazs-tegnap-es-ma-az-alsofoku-helytorteneti-oktatas-multja-es-jelene-04-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/rigo-balazs-tegnap-es-ma-az-alsofoku-helytorteneti-oktatas-multja-es-jelene-04-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/rigo-balazs-tegnap-es-ma-az-alsofoku-helytorteneti-oktatas-multja-es-jelene-04-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/robert-peter-kerdesek-es-valaszok-az-elso-vilaghaborurol-08-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/robert-peter-kerdesek-es-valaszok-az-elso-vilaghaborurol-08-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/robert-peter-kerdesek-es-valaszok-az-elso-vilaghaborurol-08-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/robert-peter-kerdesek-es-valaszok-az-elso-vilaghaborurol-08-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/robert-peter-kerdesek-es-valaszok-az-elso-vilaghaborurol-08-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/rozsavolgyi-gabor-negyedszazados-a-debreceni-ady-endre-gimnazium/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/rozsavolgyi-gabor-negyedszazados-a-debreceni-ady-endre-gimnazium/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/rozsavolgyi-gabor-negyedszazados-a-debreceni-ady-endre-gimnazium/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/rozsavolgyi-gabor-negyedszazados-a-debreceni-ady-endre-gimnazium/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/rudolf-veronika-az-olasz-egysegmozgalmak-visszhangja-a-magyarorszagi-sajtoban-05-01-04/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/rudolf-veronika-az-olasz-egysegmozgalmak-visszhangja-a-magyarorszagi-sajtoban-05-01-04/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/rudolf-veronika-az-olasz-egysegmozgalmak-visszhangja-a-magyarorszagi-sajtoban-05-01-04/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/rudolf-veronika-az-olasz-egysegmozgalmak-visszhangja-a-magyarorszagi-sajtoban-05-01-04/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/rudolf-veronika-az-olasz-egysegmozgalmak-visszhangja-a-magyarorszagi-sajtoban-05-01-04/
javascript:void(null);
javascript:void(null);
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/rutsch-nora-magyarorszag-miert-a-magyarorszagi-nemetek-kitelepitesenek-nehany-kerdese-01-04-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/rutsch-nora-magyarorszag-miert-a-magyarorszagi-nemetek-kitelepitesenek-nehany-kerdese-01-04-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/rutsch-nora-magyarorszag-miert-a-magyarorszagi-nemetek-kitelepitesenek-nehany-kerdese-01-04-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/rutsch-nora-magyarorszag-miert-a-magyarorszagi-nemetek-kitelepitesenek-nehany-kerdese-01-04-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/rutsch-nora-magyarorszag-miert-a-magyarorszagi-nemetek-kitelepitesenek-nehany-kerdese-01-04-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/salamon-konrad-ket-uj-segedkonyv-a-xx-xxi-szazad-tanitasahoz-02-01-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/salamon-konrad-ket-uj-segedkonyv-a-xx-xxi-szazad-tanitasahoz-02-01-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/salamon-konrad-ket-uj-segedkonyv-a-xx-xxi-szazad-tanitasahoz-02-01-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/salamon-konrad-ket-uj-segedkonyv-a-xx-xxi-szazad-tanitasahoz-02-01-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/salamon-konrad-ket-uj-segedkonyv-a-xx-xxi-szazad-tanitasahoz-02-01-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/salamon-konrad-kortarsak-korabeli-nyilatkozatai-az-oszirozsas-forradalomrol-10-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/salamon-konrad-kortarsak-korabeli-nyilatkozatai-az-oszirozsas-forradalomrol-10-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/salamon-konrad-kortarsak-korabeli-nyilatkozatai-az-oszirozsas-forradalomrol-10-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/salamon-konrad-kortarsak-korabeli-nyilatkozatai-az-oszirozsas-forradalomrol-10-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/salamon-konrad-kortarsak-korabeli-nyilatkozatai-az-oszirozsas-forradalomrol-10-01-06/


Sorszám és 

szerző(k) 

 

Cím és elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

 

287. SALAMON 

Konrád 
Kortársak korabeli nyilatkozatai a köztársaságról, Ady 

haláláról és a földosztásról (Oktatási segédlet) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/06/salamon-

konrad-kortarsak-korabeli-nyilatkozatai-a-koztarsasagrol-ady-

halalarol-es-a-foldosztasrol-10-02-06/  

Műhely 

 

LIV. (Új folyam, X.) évf. 

2019. június, 2. sz. 

288. SALAMON 

Konrád  
Magyarságtudat és történelemtanítás 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/salamon-

konrad-magyarsagtudat-es-tortenelemtanitas1/  

Tanulmányok 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. május, 2. sz. 

289. SALAMON 

Konrád  
Szabad gondolatok XX. századi történelmünkről I. 

Tudunk-e tanulni saját történelmükből? 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/salamon-

konrad-szabad-gondolatok-xx-szazadi-tortenelmunkrol-i-04-

02-03/  

Tanulmányok 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. július, 2. sz. 

290. SALAMON 

Konrád 
Szabad gondolatok XX. századi történelmünkről II. 

Múltunk minden értéke fontos 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/salamon-

konrad-szabad-gondolatok-xx-szazadi-tortenelmunkrol-i-04-

02-03/  

Tanulmányok 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. július, 2. sz. 

291. SALAMON 

Konrád 
Utak és tévutak: 1918–1920. I. rész: Az őszirózsás 

forradalomtól a tanácsköztársaságig (Oktatási 

segédanyag) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/salamon-

konrad-utak-es-tevutak-1918-1920-10-01-02/  

Tanulmányok 

 

 

LIV. (Új folyam, X.) évf. 

2019. március, 1. sz. 

292. SALAMON 

Konrád 
Utak és tévutak: 1918–1920. II. rész: A 

tanácsköztársaságtól az ellenforradalmi restaurációig 

(Oktatási segédanyag) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/06/salamon-

konrad-utak-es-tevutak-1918-1920-10-02-03/  

Tanulmányok 

 

 

LIV. (Új folyam, X.) évf. 

2019. június, 1. sz. 

293. SÁNDOR-

SCHMIDT 

Barbara 

Nyomtatott és digitális tankönyvek, taneszközök 

elemzésének kérdései – 1956 az ukrán 

történelemtankönyvekben 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/sandor-

schmidt-barbara-nyomtatott-es-digitalis-tankonyvek-

taneszkozok-elemzesenek-kerdesei-1956-az-ukran-

tortenelemtankonyvekben-07-03-07/  

Műhely 

 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. december, 3-4. sz. 

294. SÁRHEGYI 

Tamás Felicián 

A rendszerváltás ábrázolása a középiskolai 

történelemtankönyvekben  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/sarhegyi-

tamas-felician-a-rendszervaltas-abrazolasa-a-kozepiskolai-

tortenelemtankonyvekben-09-01-06/  

Műhely  

 

LIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. június, 1-2. sz. 

295. SÁRKÖZI 

Gabriella  

Beszámoló a 21. Nemzetközi Történész Kongresszusról I. 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/sarkozi-

gabriella-beszamolo-a-21-nemzetkozi-tortenesz-

kongresszusrol-01-03-12/  

Kaleidoszkóp 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. október, 3. sz. 

296. SÁRKÖZI 

Gabriella  
Beszámoló a 21. Nemzetközi Történész Kongresszusról II.  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/sarkozi-

gabriella-beszamolo-a-21-nemzetkozi-tortenesz-

kongresszusrol-ii-01-04-12/  

Kaleidoszkóp 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. december, 4. sz. 
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297. SÁVOLY 

Mária 

  

A jelenkortörténet oktatásának kézikönyve (Salamon 

Konrád: A magyar ezredforduló krónikája – Auktor 

Könyvkiadó, Budapest)  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/savoly-

maria-a-jelenkortortenet-oktatasanak-kezikonyve-salamon-

konrad-a-magyar-ezredfordulo-kronikaja-auktor-konyvkiado-

budapest-2009/  

Szemle 

 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. május, 2. sz. 

298. SÁVOLY 

Mária  
A korszerű iskolai történelemoktatás megteremtésének 

biztosítékai (Vajda Barnabás: Bevezetés a 

történelemdidaktikába és történelem metodikába. Selye 

János Egyetem, Komárom, 2009.) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/savoly-

maria-a-korszeru-iskolai-tortenelemoktatas-megteremtesenek-

biztositekai-01-03-07/  

Szemle 

 

 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. október, 3. sz. 

299. SÁVOLY 

Mária  
A Rákosi-korszak története új dimenziókban (Gyarmati 

György: A Rákosi-korszak – Rendszerváltó fordulatok 

évtizede Magyarországon, 1945-1956. ÁBTL–Rubicon, 

Budapest, 2011.)  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/savoly-

maria-a-rakosi-korszak-tortenete-uj-dimenziokban-03-01-09/  

Szemle 

 

 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. június, 1. sz. 

300. SÁVOLY 

Mária  
Historiográfia és történelemoktatás (Romsics Ignác: Clio 

bűvöletében – Magyar történetírás a 19-20. században – 

nemzetközi kitekintéssel. Osiris Kiadó, 2011) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/savoly-

maria-historiografia-es-tortenelemoktatas-02-04-07/  

Szemle 

 

 

XVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. december, 4. sz. 

301. SÁVOLY 

Mária  
Négy évtized pedagógiai kutatásainak összefoglalása 

(Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Az iskola térben, 

időben. Szerkesztette: Bíró Zsuzsanna Hanna. Oktatás és 

társadalom sorozat. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 

2011.)  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/savoly-

maria-negy-evtized-pedagogiai-kutatasainak-osszefoglalasa-

02-03-07/  

Szemle 

 

 

 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. október, 3. sz. 

302. SÁVOLY 

Mária 
Történelemtanítás és/vagy történelemoktatás? 

(Halaszthatatlan szemléletváltás) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/savoly-

maria-tortenelemtanitas-esvagy-tortenelemoktatas-

halaszthatatlan-szemleletvaltas/  

Műhely 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. február, 1. sz. 

303. 

SCHWEININGER 

Péter 
 

Helytörténet hatodikban  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/schweining

er-peter-helytortenet-hatodikban-08-01-08/  

Műhely 

 

LII. (Új folyam VIII.) évf. 

2017. június, 1-2. sz. 

304. SERMAN 

Katalin 

Történelemre épülő kompetencia alapú tantárgyközi 

mérés Újbudán  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/serman-

katalin-tortenelemre-epulo-kompetencia-alapu-tantargykozi-

meres-ujbudan-04-01-06/  

Műhely 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. április, 1. sz. 

305. SIMON 

Attila  

Közös múlt, egymással feleselő történelem!  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/simon-

attila-kozos-mult-egymassal-feleselo-tortenelem-02-03-02/  

Tanulmányok 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. október, 3. sz. 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/savoly-maria-a-jelenkortortenet-oktatasanak-kezikonyve-salamon-konrad-a-magyar-ezredfordulo-kronikaja-auktor-konyvkiado-budapest-2009/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/savoly-maria-a-jelenkortortenet-oktatasanak-kezikonyve-salamon-konrad-a-magyar-ezredfordulo-kronikaja-auktor-konyvkiado-budapest-2009/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/savoly-maria-a-jelenkortortenet-oktatasanak-kezikonyve-salamon-konrad-a-magyar-ezredfordulo-kronikaja-auktor-konyvkiado-budapest-2009/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/savoly-maria-a-korszeru-iskolai-tortenelemoktatas-megteremtesenek-biztositekai-01-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/savoly-maria-a-korszeru-iskolai-tortenelemoktatas-megteremtesenek-biztositekai-01-03-07/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/savoly-maria-a-korszeru-iskolai-tortenelemoktatas-megteremtesenek-biztositekai-01-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/savoly-maria-a-rakosi-korszak-tortenete-uj-dimenziokban-03-01-09/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/savoly-maria-a-rakosi-korszak-tortenete-uj-dimenziokban-03-01-09/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/savoly-maria-tortenelemtanitas-esvagy-tortenelemoktatas-halaszthatatlan-szemleletvaltas/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/savoly-maria-tortenelemtanitas-esvagy-tortenelemoktatas-halaszthatatlan-szemleletvaltas/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/schweininger-peter-helytortenet-hatodikban-08-01-08/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/serman-katalin-tortenelemre-epulo-kompetencia-alapu-tantargykozi-meres-ujbudan-04-01-06/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/simon-attila-kozos-mult-egymassal-feleselo-tortenelem-02-03-02/
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306. SIMON 

Bálint 

A föltámadás szomorúsága. Debrecen pusztulása a 

második világháborúban és a háború utáni újjáépítés 

(OKTV pályamunka) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/simon-

balint-a-foltamadas-szomorusaga-07-03-04/  

Közlemények 

 

 

LI. (Új folyam VII.) évf. 

2016. december, 3-4. sz. 

307. 

SOMOGYVÁRI 

Lajos 

Államilag támogatott politikai karikatúra a „puha 

diktatúrában”: Kádári tabló 1963-ból 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/somogyvar

i-lajos-allamilag-tamogatott-politikai-karikatura-a-puha-

diktaturaban-kadari-tablo-1963-bol-09-01-05/  

Műhely  

 

LIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. június, 1-2. sz. 

308. 

SOMOGYVÁRI 

Lajos 

Az úttörőmozgalom ikonikus helyei. Sajtófotók 

hasznosíthatósága a múlt feltárásában 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/somogyvar

i-lajos-az-uttoromozgalom-ikonikus-helyei-06-01-08/  

Szemle 

 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz.  

309. SOMOS 

Róbert 

Kornis Gyula korai pedagógiai tárgyú munkái és 

tankönyve 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/06/somos-

robert-kornis-gyula-korai-pedagogiai-targyu-munkai-es-

tankonyve-10-02-09/  

Szemle 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. június, 2. sz. 

310. SUSUMU 

NAGAYO – 

VAJDA 

BARNABÁS 

Beszámoló a IX. ICCEES Világkongresszusról (Makuhari, 

Japán, 2015. augusztus 3-8.) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/susumu-

nagayo-vajda-barnabas-beszamolo-a-ix-iccees-

vilagkongresszusrol-07-01-15/  

Kaleidoszkóp 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. június, 1-2. sz. 

311. STRÓBL 

TERÉZIA 

Cultura Nostra történelmi vetélkedő 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/strobl-

terezia-beszamolo-a-rakoczi-szovetseg-es-a-pannonhalmi-

foapatsag-2018-evi-cultura-nostra-tortenelmi-vetelkedojerol-

09-03-13/  

Kaleidoszkóp 

XLXIII. (Új folyam IX.) évf. 

2018. november, 3–4. sz. 

312. STRÓBL 

Terézia  
Hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi történelem 

kerettanterv  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/strobl-

terezia-hat-es-nyolc-evfolyamos-gimnaziumi-tortenelem-

kerettanterv-03-02-12/  

Műhely 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

313. SZABÓ 

Hajnalka 

Piroska 

Általános iskolai történelemtankönyvek női témáinak 

összehasonlító elemzése  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/szabo-

hajnalka-piroska-altalanos-iskolai-tortenelem-tankonyvek-noi-

temainak-osszehasonlito-elemzese-06-01-06/  

Műhely 

 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz.  

314. SZABÓ 

Hajnalka 

Piroska 

Általános iskolai történelemtankönyvek női témáinak 

összehasonlító elemzése II.  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/szabo-

hajnalka-piroska-altalanos-iskolai-tortenelemtankonyvek-noi-

temainak-osszehasonlito-elemzese-07-01-08/  

Műhely 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. június, 1-2. sz. 

315. SZABÓ 

Imre 

Dr. Gulyás Sándor (1937–2016) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/dr-gulyas-

sandor-1937-2016-07-01-17/  

Kaleidoszkóp 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. június, 1-2. sz. 

316. SZABÓ 

László 

Szenvedélyes irat egy történelmi tudatért  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/szabo-

laszlo-szenvedelyes-irat-egy-tortenelmi-tudatert-04-03-08/  

Műhely 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/simon-balint-a-foltamadas-szomorusaga-07-03-04/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/simon-balint-a-foltamadas-szomorusaga-07-03-04/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/somogyvari-lajos-allamilag-tamogatott-politikai-karikatura-a-puha-diktaturaban-kadari-tablo-1963-bol-09-01-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/somogyvari-lajos-allamilag-tamogatott-politikai-karikatura-a-puha-diktaturaban-kadari-tablo-1963-bol-09-01-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/somogyvari-lajos-allamilag-tamogatott-politikai-karikatura-a-puha-diktaturaban-kadari-tablo-1963-bol-09-01-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/somogyvari-lajos-allamilag-tamogatott-politikai-karikatura-a-puha-diktaturaban-kadari-tablo-1963-bol-09-01-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/somogyvari-lajos-allamilag-tamogatott-politikai-karikatura-a-puha-diktaturaban-kadari-tablo-1963-bol-09-01-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/somogyvari-lajos-az-uttoromozgalom-ikonikus-helyei-06-01-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/somogyvari-lajos-az-uttoromozgalom-ikonikus-helyei-06-01-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/somogyvari-lajos-az-uttoromozgalom-ikonikus-helyei-06-01-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/somogyvari-lajos-az-uttoromozgalom-ikonikus-helyei-06-01-08/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/11/strobl-terezia-beszamolo-a-rakoczi-szovetseg-es-a-pannonhalmi-foapatsag-2018-evi-cultura-nostra-tortenelmi-vetelkedojerol-09-03-13/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/strobl-terezia-hat-es-nyolc-evfolyamos-gimnaziumi-tortenelem-kerettanterv-03-02-12/
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Sorszám és 

szerző(k) 

 

Cím és elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

 

317. SZABÓ 

LÁSZLÓ 
Szerepek és egyéb történetek. (Beleélés, képalkotás és 

érzelmi fejlesztés a történelemórán)  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/szabo-

laszlo-szerepek-es-egyeb-tortenetek-07-03-05/  

Műhely 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. december, 3-4. sz. 

318. SZABÓ 

Márta  

Az új Nemzeti alaptanterv Ember és társadalom 

műveltségterülete  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/szabo-

marta-az-uj-nemzeti-alaptanterv-ember-es-tarsadalom-

muveltsegterulete-03-01-07/  

Műhely 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. június, 1. sz. 

319. SZABÓ 

Márta 
Beszámoló a „Forrásközpontú történelem” vetélkedőről 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/szabo-

marta-beszamolo-a-%E2%80%9Eforraskozpontu-

tortenelem%E2%80%9D-vetelkedorol/  

Kaleidoszkóp 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. február, 1. sz. 

320. SZABÓ 

Márta  
Egy példa értékű német történelmi folyóirat, a „Praxis 

Geschichte”  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/szabo-

marta-egy-pelda-erteku-nemet-tortenelmi-folyoirat-a-

%E2%80%9Epraxis-geschichte%E2%80%9D-01-04-09/  

Horizont 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. december, 4. sz. 

321. SZABÓ 

Márta Mária 
Mire jó a tankönyv?  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/szabo-

marta-maria-mire-jo-a-tankonyv-06-01-05/  

Műhely 

 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz.  

322. SZABOLCS 

Ottó 

Köszöntő  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/szabolcs-

otto-koszonto/  

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. február, 1. sz. 

323. SZÁRAY 

Miklós  

A térkép szerepe és elemzése a történelemórán 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/szaray-

miklos-a-terkep-szerepe-es-elemzese-a-tortenelemoran/  

Műhely 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. május, 2. sz. 

324. SZENYÉRI 

Zoltán 

Etnikum, nemzet, kisebbség: az etnikai kutatások 

legfontosabb tudományos kategóriáinak értelmezése 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/06/szenyeri-

zoltan-etnikum-nemzet-kisebbseg-az-etnikai-kutatasok-

legfontosabb-tudomanyos-kategoriainak-ertelmezese-10-02-

04/  

Tanulmányok 

 

LIV. (Új folyam, X.) évf. 

2019. június, 2. sz. 

325. SZEPESI 

Gábor 

A digitális érettségi bevezetésének lehetősége a történelem 

tantárgyból  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/szepesi-

gabor-a-digitalis-erettsegi-bevezetesenek-lehetosege-a-

tortenelem-tantargybol-08-03-03/  

Tanulmányok 

 

LII. (Új folyam, VIII.) évf. 

2017. december 3-4. sz. 

326. SZUCSIK 

Ágnes 

Húsz év alatt közel hatvan országos közismereti 

történelem verseny 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/szucsik-

agnes-husz-ev-alatt-kozel-hatvan-orszagos-kozismereti-

tortenelmi-verseny/  

Szemle 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. február, 1. sz. 

327. 

TARNÓCZAI 

Géza 

A dualizmus korának erkölcsi nevelése a korabeli tankönyvek 

tükrében  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/tarnoczai-

gezaa-dualizmus-koranak-erkolcsi-nevelese-a-korabeli-

tankonyvek-tukreben-06-01-07/  

Műhely 

 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz.  
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Rovat és szám 

 

328. 

TARNÓCZAI 

Géza  

A királyi pár a millenniumi ünnepségeken – a korabeli 

sajtó tükrében  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/tarnoczai-

geza-a-kiralyi-par-a-millenniumi-unnepsegeken-a-korabeli-

sajto-tukreben-08-03-11/  

Kaleidoszkóp 

 

LII. (Új folyam, VIII.) évf. 

2017. december 3-4. sz. 

329. 

TARNÓCZAI 

Géza  

Az idősebb Johann Strauss 1833. évi pesti fellépéseiről  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/06/tarnoczai-

geza-az-idosebb-johann-strauss-1833-evi-pesti-fellepeseirol-

03-01-13/  

Kaleidoszkóp 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. június, 1. sz. 

330. 

TARNÓCZAI 

Géza 

Erkölcstan a Tanácsköztársaság korában és a Horthy-

korszakban  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/02/tarnoczai-

geza-erkolcstan-a-tanacskoztarsasag-koraban-es-a-horthy-

korszakban-06-03-06/  

Műhely 

 

L. (Új folyam VI.) 2015. 

december, 3-4. sz.  

331. 

TARNÓCZAI 

Géza 

Ferenc József első magyarországi látogatása a korabeli 

honi sajtó tükrében 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/tarnoczai-

geza-ferenc-jozsef-elso-magyarorszagi-latogatasa-a-korabeli-

honi-sajto-tukreben-10-03-12/  

Szemle 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. december, 3-4. sz. 

332. 

TARNÓCZAI 

Géza 

150 éve történt – A császári pár magyarországi látogatása 

1866-ban – a korabeli sajtó tükrében 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/tarnoczai-

geza-150-eve-tortent-07-03-13/  

Kaleidoszkóp 

 

LI. (Új folyam VII.) évf. 

2016. december, 3-4. sz. 

333. 

TARNÓCZAI 

Géza 

150 éve történt: A kiegyezés és a koronázás – a korabeli 

sajtó tükrében  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/tarnoczai-

geza-150-eve-tortent-a-kiegyezes-es-a-koronazas-a-korabeli-

sajto-tukreben-08-01-15/  

Kaleidoszkóp 

 

LII. (Új folyam VIII.) évf.  

2017. június, 1-2. sz. 

334. 

TARNÓCZAI 

Géza  

160 éve történt – Merénylet Ferenc József ellen  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/tarnoczai-

geza-160-eve-tortent-%E2%80%93-merenylet-ferenc-jozsef-

ellen-04-01-11/  

Kaleidoszkóp 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. április, 1. sz. 

335. 

TARNÓCZAI 

Géza  

Tapasztalataim a történelemtanításban 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/tarnoczai-

geza-tapasztalataim-a-tortenelemtanitasban-02-02-11/  

Kaleidoszkóp 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. június, 2. sz. 

336. TOMKA 

Béla 

Miért tanulmányozzuk a történelmet? Bevallott és rejtett 

célok  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/tomka-

bela-miert-tanulmanyozzuk-a-tortenelmet-09-01-02/  

Tanulmányok 

 

LIII. (Új folyam, IX.) évf. 

2018. június, 1-2. sz. 

337. TORJAY 

BENEDEK 

Wesselényi Miklós hűtlenségi pere (OKTV pályamunka) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/torjay-

benedek-wesselenyi-miklos-hutlensegi-pere-10-01-05/  

Közlemények 

LIV. (Új folyam, X.) évf. 

2019. március, 1. sz. 

338. ÜVEGES 

Bence  

Egy dunántúli város a Garaiak kezén, avagy a Garai 

család birtoklásának története, valamint annak jogi és 

gazdasági következményei Pápán  (OKTV pályamunka)  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/uveges-

bence-egy-dunantuli-varos-a-garaiak-kezen-avagy-a-garai-

csalad-birtoklasanak-tortenete-valamint-annak-jogi-es-

gazdasagi-kovetkezmenyei-papan-01-04-04/  

Közlemények 

 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. december, 4. sz. 
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339. VAJDA 

Barnabás 

A helytörténet és a regionális történelem tanításának 

lehetőségeiről Szlovákiában  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/vajda-

barnabas-a-helytortenet-es-a-regionalis-tortenelem-

tanitasanak-lehetosegeirol-szlovakiaban-05-01-10/  

Horizont 
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340. VAJDA 

Barnabás  
A kérdések és feladatok taxonómiai minőségéről a Kaposi–

Száray-féle képességfejlesztő munkafüzetben 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/vajda-

barnabas-a-kerdesek-es-feladatok-taxonomiai-minosegerol-a-

kaposi%E2%80%93szaray-fele-kepessegfejleszto-

munkafuzetben-01-04-08/  

Szemle 
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341. VAJDA 

Barnabás 
A Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság 

konferenciája a kolonializmusról (Tutzing, 2013. 

szeptember 16-18.)  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/vajda-

barnabas-a-nemzetkozi-tortenelemdidaktikai-tarsasag-

konferenciaja-a-kolonializmusrol-04-03-17/  

Horizont 
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342. VAJDA 

Barnabás 
A szlovákiai történelemtanítás néhány sajátosságáról 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/06/vajda-

barnabas-a-szlovakiai-tortenelemtanitas-nehany-

sajatossagarol-10-02-10/  

Horizont 
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343. VAJDA 

Barnabás 
Az első világháború a szlovákiai történelemtankönyvekben  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/vajda-
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Horizont 
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344. VAJDA 

Barnabás 
Beszámoló a Nemzetközi Történelemdidaktikai Társaság 

éves konferenciájáról (Tutzing, 2019. szeptember 9-11.) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/vajda-

barnabas-beszamolo-a-nemzetkozi-tortenelemdidaktikai-

tarsasag-eves-konferenciajarol-10-03-14/  

Horizont 
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345. VAJDA 

Barnabás  
Forgácsok egy új történelemdidaktikából I. Óratervezés: a 

tevékenységek operacionalizációja és taxonómiája 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/vajda-

barnabas-forgacsok-egy-uj-tortenelemdidaktikabol-i-

oratervezes-a-tevekenysegek-operacionalizacioja-es-

taxonomiaja-01-04-02/  

Tanulmányok 
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346. VAJDA 

Barnabás  
Forgácsok egy új történelemdidaktikából II. A 

forrásfeldolgozó munka didaktikája és metodikája – 

elmélet 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/vajda-

barnabas-forgacsok-egy-uj-tortenelemdidaktikabol-ii-a-

forrasfeldolgozo-munka-didaktikaja-es-metodikaja-

%E2%80%93-elmelet-02-01-03/  

Tanulmányok 
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347. VAJDA 

Barnabás 
Hogyan változott az Osztrák-Magyar Monarchia képe a 

(cseh)szlovák történelemtankönyvekben és iskolai 

atlaszokban az elmúlt ötven évben? 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/vajda-

barnabas-hogyan-valtozott-az-osztrak-magyar-monarchia-

kepe-a-csehszlovak-tortenelemtankonyvekben-es-iskolai-

atlaszokban-az-elmult-otven-evben-10-03-13/  

Horizont 
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Cím és elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

 

348. VAJDA 

Barnabás – 

DEÁK Irén – 

ELEK József 

Miért elfogadhatatlanok számunkra a szlovákból fordított 

történelemtankönyvek?  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/vajda-

barnabas-%E2%80%93-deak-iren-%E2%80%93-elek-jozsef-

miert-elfogadhatatlanok-szamunkra-a-szlovakbol-forditott-

tortenelemtankonyvek-04-02-11/  

Horizont 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. július, 2. sz. 

 

349. VARGA 

András  

A Katonai alapismeretek tantárgy bevezetésének néhány 

kérdése  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/varga-

andras-a-katonai-alapismeretek-tantargy-bevezetesenek-

nehany-kerdese-02-02-03/  

Tanulmányok 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. június, 2. sz. 

350. VARGA 

Emese  

Történelmi játékfilmek a történelemtanításban 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/varga-

emese-tortenelmi-jatekfilmek-a-tortenelemtanitasban-04-02-

07/  

Műhely 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. július, 2. sz. 

351. VARGA 

Emese  
Történelmi játékfilmek a történelemtanításban II. Az 

Értékorientált Tanárok a filmhasználatról 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/varga-

emese-tortenelmi-jatekfilmek-a-tortenelemtanitasban-ii-05-

01-06/  

Műhely 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. április, 1. sz. 

352. VARGA 

Szabolcs 

A horvát múlt ábrázolása a középiskolás magyar 

történelemtankönyvekben  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/varga-

szabolcs-a-horvat-mult-abrazolasa-a-kozepiskolas-magyar-

tortenelemtankonyvekben-06-01-11/  

Horizont 

 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz.  

353. 

VEREBÉLYI 

Rita 

Kaposi József – Történelem (Kaposi József: Válogatott 

tanulmányok II., TANTERV » TÖRTÉNELEM » 

MÓDSZERTAN)  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/verebelyi-

rita-kaposi-jozsef-tortenelem-08-03-08/  

Szemle 

 

 

LII. (Új folyam, VIII.) évf. 

2017. december 3-4. sz. 

354. 

VESZTRÓCZY 

Zsolt  

Nemzetiségi kérdés, autonómia, oktatáspolitika 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/vesztroczy-

zsolt-nemzetisegi-kerdes-autonomia-oktataspolitika-04-03-11/  

Műhely 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

355. 

WISZNOVSZKY 

Tamás 

A cserkészet és a Mária Kongregáció a Gödöllői 

Premontrei Szent Norbert Reálgimnáziumban (OKTV 

pályamunka) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/12/wisznovszk

y-tamas-a-cserkeszet-es-a-maria-kongregacio-a-godolloi-

premontrei-szent-norbert-realgimnaziumban-10-03-06/  

Közlemények 

 

 

LIV. (Új folyam X.) évf. 

2019. december, 3-4. sz. 

356. ZAHORÁN 

Csaba  

Nemzetépítő történelemkönyvek Szlovákiában 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/zahoran-

csaba-nemzetepito-tortenelemkonyvek-szlovakiaban-03-02-

17/  

Horizont 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

357. 

ZATOSCHIL 

BALLAI Zsuzsa 

A helytörténet tanítása választható tantárgyként – I. rész: 

Módszerek, tevékenységek 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/zatoschil-

ballai-zsuzsa-a-helytortenet-tanitasa-valaszthato-tantargykent-

10-01-10/  

Horizont 

 

LIV. (Új folyam, X.) évf. 

2019. március, 1. sz. 
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Cím és elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

 

358. 

ZATOSCHIL 

BALLAI Zsuzsa 

A helytörténet tanítása választható tantárgyként – II. rész: 

A kulcskompetenciák fejlesztése 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/zatoschil-

ballai-zsuzsa-a-helytortenet-tanitasa-valaszthato-tantargykent-

10-01-11/  

Horizont 

 

LIV. (Új folyam, X.) évf. 

2019. március, 1. sz. 

359. 

ZÁVODSZKY 

Géza  

A múlt felelőssége (Pethő Sándor Kossuth-képe) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/zavodszky-

geza-a-mult-felelossege-petho-sandor-kossuth-kepe/  

Kaleidoszkóp 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. május, 2. sz. 

360. 

ZÁVODSZKY 

GÉZA 

Egy rendhagyó Magyarország-történet (Vay Dániel gróf 

útja a történetírásig)  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/zavodszky-

geza-egy-rendhagyo-magyarorszag-tortenet-07-03-02/  

Tanulmányok 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf.  

2016.december, 3-4. sz. 

361. 

ZÁVODSZKY 

GÉZA 

Habsburg–magyar kiegyezések 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/zavodszky-

geza-habsburg-magyar-kiegyezesek-08-01-02/  

Tanulmányok 

 LII. (Új folyam VIII.) évf.  

2017. június, 1-2. sz. 

362. 

ZÁVODSZKY 

GÉZA 

Hitelesebb Széchenyi képet! („Unser größtes Unglück ist 

der Kaiser”) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/zavodszky-

geza-hitelesebb-szechenyi-kepet-07-01-02/  

Tanulmányok 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. június, 1-2. sz. 

363. 

ZÁVODSZKY 

Géza 

Lábnyomaink a történelemben 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/zavodszky-

geza-labnyomaink-a-tortenelemben-08-03-12/  

Kaleidoszkóp 

LII. (Új folyam, VIII.) évf. 

2017. december 3-4. sz. 

364. 

ZÁVODSZKY  

Géza 

Miért tanítunk történelmet? 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/zavodszky-

geza-miert-tanitunk-tortenelmet/  

 

XLV. (Új folyam, I.) 

évf. 2010. február, 1. sz. 

365. ZEITLER 

Ádám  

Kuláksorsok Makón és környékén a források tükrében 

1950 és 1953 között (OKTV pályamunka) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/zeitler-

adam-kulaksorsok-makon-es-kornyeken-a-forrasok-tukreben-

1950-es-1953-kozott-04-03-07/  

Közlemények 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

366. ZRINSZKI 

János – KINYÓ 

László 

 

A történelmi tudás alkalmazása 8. évfolyamon: egy Vas 

megyei felmérés eredményei  

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/zrinszki-

janos-kinyo-laszlo-a-tortenelmi-tudas-alkalmazasa-8-

evfolyamon-egy-vas-megyei-felmeres-eredmenyei-08-01-06/  

Műhely 

 

LII. (Új folyam VIII.) évf. 

2017. június, 1-2. sz. 

 

367. ZUBÁNICS 

LÁSZLÓ 

Az első világháború az ukrajnai történelemtankönyvekben  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/zubanics-

laszlo-az-elso-vilaghaboru-az-ukrajnai-

tortenelemtankonyvekben-07-03-11/  

Horizont 

LI. (Új folyam VII.) évf. 

2016. december, 3-4. sz. 

 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/zatoschil-ballai-zsuzsa-a-helytortenet-tanitasa-valaszthato-tantargykent-10-01-11/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/zatoschil-ballai-zsuzsa-a-helytortenet-tanitasa-valaszthato-tantargykent-10-01-11/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/zatoschil-ballai-zsuzsa-a-helytortenet-tanitasa-valaszthato-tantargykent-10-01-11/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/zatoschil-ballai-zsuzsa-a-helytortenet-tanitasa-valaszthato-tantargykent-10-01-11/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2019/03/zatoschil-ballai-zsuzsa-a-helytortenet-tanitasa-valaszthato-tantargykent-10-01-11/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/zavodszky-geza-a-mult-felelossege-petho-sandor-kossuth-kepe/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/zavodszky-geza-a-mult-felelossege-petho-sandor-kossuth-kepe/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/zavodszky-geza-a-mult-felelossege-petho-sandor-kossuth-kepe/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/zavodszky-geza-a-mult-felelossege-petho-sandor-kossuth-kepe/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/zavodszky-geza-egy-rendhagyo-magyarorszag-tortenet-07-03-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/zavodszky-geza-egy-rendhagyo-magyarorszag-tortenet-07-03-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/zavodszky-geza-egy-rendhagyo-magyarorszag-tortenet-07-03-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/zavodszky-geza-egy-rendhagyo-magyarorszag-tortenet-07-03-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/zavodszky-geza-habsburg-magyar-kiegyezesek-08-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/zavodszky-geza-habsburg-magyar-kiegyezesek-08-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/zavodszky-geza-habsburg-magyar-kiegyezesek-08-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/zavodszky-geza-hitelesebb-szechenyi-kepet-07-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/zavodszky-geza-hitelesebb-szechenyi-kepet-07-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/zavodszky-geza-hitelesebb-szechenyi-kepet-07-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/zavodszky-geza-hitelesebb-szechenyi-kepet-07-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/zavodszky-geza-miert-tanitunk-tortenelmet/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/zavodszky-geza-miert-tanitunk-tortenelmet/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/zavodszky-geza-labnyomaink-a-tortenelemben-08-03-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/zavodszky-geza-labnyomaink-a-tortenelemben-08-03-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/05/zavodszky-geza-labnyomaink-a-tortenelemben-08-03-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/zavodszky-geza-miert-tanitunk-tortenelmet/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/zavodszky-geza-miert-tanitunk-tortenelmet/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/zavodszky-geza-miert-tanitunk-tortenelmet/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/zavodszky-geza-miert-tanitunk-tortenelmet/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/zeitler-adam-kulaksorsok-makon-es-kornyeken-a-forrasok-tukreben-1950-es-1953-kozott-04-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/zeitler-adam-kulaksorsok-makon-es-kornyeken-a-forrasok-tukreben-1950-es-1953-kozott-04-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/zeitler-adam-kulaksorsok-makon-es-kornyeken-a-forrasok-tukreben-1950-es-1953-kozott-04-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/zeitler-adam-kulaksorsok-makon-es-kornyeken-a-forrasok-tukreben-1950-es-1953-kozott-04-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/zeitler-adam-kulaksorsok-makon-es-kornyeken-a-forrasok-tukreben-1950-es-1953-kozott-04-03-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/zrinszki-janos-kinyo-laszlo-a-tortenelmi-tudas-alkalmazasa-8-evfolyamon-egy-vas-megyei-felmeres-eredmenyei-08-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/zrinszki-janos-kinyo-laszlo-a-tortenelmi-tudas-alkalmazasa-8-evfolyamon-egy-vas-megyei-felmeres-eredmenyei-08-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/zrinszki-janos-kinyo-laszlo-a-tortenelmi-tudas-alkalmazasa-8-evfolyamon-egy-vas-megyei-felmeres-eredmenyei-08-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/zrinszki-janos-kinyo-laszlo-a-tortenelmi-tudas-alkalmazasa-8-evfolyamon-egy-vas-megyei-felmeres-eredmenyei-08-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/zrinszki-janos-kinyo-laszlo-a-tortenelmi-tudas-alkalmazasa-8-evfolyamon-egy-vas-megyei-felmeres-eredmenyei-08-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/zrinszki-janos-kinyo-laszlo-a-tortenelmi-tudas-alkalmazasa-8-evfolyamon-egy-vas-megyei-felmeres-eredmenyei-08-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/zrinszki-janos-kinyo-laszlo-a-tortenelmi-tudas-alkalmazasa-8-evfolyamon-egy-vas-megyei-felmeres-eredmenyei-08-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2017/10/zrinszki-janos-kinyo-laszlo-a-tortenelmi-tudas-alkalmazasa-8-evfolyamon-egy-vas-megyei-felmeres-eredmenyei-08-01-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/zubanics-laszlo-az-elso-vilaghaboru-az-ukrajnai-tortenelemtankonyvekben-07-03-11/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/zubanics-laszlo-az-elso-vilaghaboru-az-ukrajnai-tortenelemtankonyvekben-07-03-11/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/zubanics-laszlo-az-elso-vilaghaboru-az-ukrajnai-tortenelemtankonyvekben-07-03-11/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/12/zubanics-laszlo-az-elso-vilaghaboru-az-ukrajnai-tortenelemtankonyvekben-07-03-11/

