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Alapító főszerkesztő: Prof. Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes (Phd, habil.) egyetemi tanár, a 

Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtárának főigazgatója, történelemdidaktikus, 

tankönyvkutató; 

Alapító főszerkesztő-helyettes: Dr. Kaposi József (Phd, habil.) tudományos főtanácsadó, 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet; egyetemi docens, PPKE BTK Tanárképző Intézet; 

Alapító szerkesztő: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, ELTE BTK Történeti Intézet 

Történelem Segédtudományai Tanszék; 

Társszerkesztő: Csepela Jánosné ny. egyetemi vezetőtanár, ELTE; 

Alapító online szerkesztő: Korpics Zsolt; 

Online szerkesztők: Pettinger-Szalma Vendel, és Sós János 

 

Szerkesztőbizottság: 

Dr. Szabolcs Ottó (tiszteletbeli elnök, megh. 2012-ben), Dr. Závodszky Géza (tiszteletbeli 

társelnök), Dr. Borsodi Csaba (elnök). 

Tagok: Dr. Gyarmati György, Dr. Hermann Róbert, Dr. Kardos József, Dr. V. Molnár 

László, Dr. Mózes Mihály, 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 bő fél évtizedben 

mintegy 140 szerző közel 250 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 címet követően feltüntettük a hivatkozási azonosítót is, a tudományos 

publikációkban megjelenő citátumok megkönnyítése céljából.  

 

Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

 „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.) (hivatkozási 

azonosító: 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/  

Szemle 

 

 

 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 

 A határainkon túli kiadók ajánlatai I. Nagyváradi séták – 
múltban és jelenben. A Xantus Könyv kiadványai (hivatkozási 

azonosító: 07-03-10) 

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. 

 A magyar oktatás és történelemtanítás évforduló-naptára I. 

(Január 1-jétől március 31-ig) (hivatkozási azonosító: 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/  

Kaleidoszkóp 

 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. március, 1. sz. 

 A magyar oktatás és történelemtanítás évforduló-naptára II. 

(Április 1-jétől június 30-ig) (hivatkozási azonosító: 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/  

Kaleidoszkóp 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 
2011. június, 2. sz. 

 A magyar oktatás és történelemtanítás évforduló-naptára III. 

(Július 1-jétől szeptember 30-ig)  (hivatkozási azonosító: 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/  

Kaleidoszkóp 

 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. október, 3. sz. 

 A magyar oktatás és történelemtanítás évforduló-naptára IV. 

(Október 1-jétől december 31-ig) (hivatkozási azonosító: 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/  

Kaleidoszkóp 

 

 
XVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. december, 4. sz. 

 Az első világháború következményei Magyarországon és 

Európában – Konferencia az Országház Felsőházi üléstermében 

(2014. október 17.) (hivatkozási azonosító: 05-02-10) 

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. 

 Az Ember és társadalom műveltségi területhez kapcsolódó 

tantárgyi kerettantervek (hivatkozási azonosító: 03-02-06) 
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/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
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/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
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/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
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/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
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/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
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/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
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/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/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
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/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
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/


Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

 „Az újrakezdés esélye” – Szerkesztőségi beszámoló a HM 

Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 2011. november 3-án a 

szatmári békeegyezmény megkötésének 300. évfordulója 

alkalmából tartott konferenciáról (hivatkozási azonosító: 02-04-
11) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/%E2%80%9

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

Kaleidoszkóp 

 

 

 
 

XVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. december, 4. sz. 

 Bemutatkozik a Reprint Kiadó (hivatkozási azonosító: 02-04-

08) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/bemutatkozi

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

Szemle 

 

XVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. december, 4. sz. 

 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) (hivatkozási 

azonosító: 07-01-09) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/egy-

tanitokepzo-unnepe-07-01-09/  

Szemle 

 

 

 

 
LI. (Új folyam, VII. évf.) 

2016. június, 1-2. sz. 

 Egy túlélő tollából (Fiedmann Károly: Oroszországi napló. 

Reprint Kiadó, Budapest, 2010. 150 l.)  (hivatkozási azonosító: 

02-03-10) 

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. 

 Emlékező – Karácsony Sándor: Az egyetemi polgár mint leendő 

gyakorlati ember (tanár) (hivatkozási azonosító: 07-01-16) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/emlekezo-
07-01-16/  

Kaleidoszkóp 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 
2016. június, 1-2. sz. 

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

didaktikai alapelvei, tantervének megokolása (hivatkozási 

azonosító: 07-03-14) 

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

nagy-laszlo-07-03-14/  

Kaleidoszkóp 

 

 

LI. (Új folyam VII.) évf. 

2016. december, 3-4. sz. 

 Konferencia az Ember és társadalom műveltségi terület 

kerettanterveiről (hivatkozási azonosító: 03-02-07) 

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

az-ember-es-tarsadalom-muveltsegi-terulet-kerettanterveirol-03-

02-07/  

Műhely 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

 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) (hivatkozási azonosító: 05-01-11) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/4/konferenciak-

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

Kaleidoszkóp 
 

 

 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. április, 1. sz. 

 Konferenciák az Országház Felsőházi termében III.: Tisza 

István, két korszak határán (2015. október 30.)  (hivatkozási 

azonosító: 06-03-11) 

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.  
 Könyvek közelmúltunkról (A Rendszerváltás Történetét Kutató 

Intézet és Archívum kiadványai) (hivatkozási azonosító: 05-02-

11) 

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

kozelmultunkrol-05-02-11/  

Szemle 

 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 
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Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

 Lectori salutem!  

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

salutem/  

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. február, 1. sz. 

 Lectori salutem! (hivatkozási azonosító: 01-03-01)  
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/lectori-

salutem-01-03-01/  

 
XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. október, 3. sz. 

 Lectori salutem! (hivatkozási azonosító: 01-04-01) 

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

salutem-01-04-01/  

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. december, 4. sz. 

 Lectori salutem! (hivatkozási azonosító: 02-01-01) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/03/lectori-

salutem-02-01-01/  

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. március, 1. sz. 

 Lectori salutem! (hivatkozási azonosító: 02-02-01) 

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

ctori-salutem-02-02-01/  

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. június, 2. sz. 

 Lectori salutem! (hivatkozási azonosító: 02-03-01) 

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

salutem-02-03-01/  

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. október, 3. sz. 

 Lectori salutem! (hivatkozási azonosító: 02-04-01) 

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

salutem-02-04-01/  

 

XVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. december, 4. sz. 

 Lectori salutem! (hivatkozási azonosító: 03-01-01) 

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

salutem-03-01-01/  

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. június, 1. sz. 
 Lectori salutem! (hivatkozási azonosító: 03-02-01) 

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

salutem-03-02-01/  

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

 Lectori salutem! (hivatkozási azonosító: 04-01-01) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/lectori-

salutem-04-01-01/  

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. április, 1. sz. 

 Lectori salutem! (hivatkozási azonosító: 04-02-01) 

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

salutem-04-02-01/  

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. július, 2. sz. 

 Lectori salutem! (hivatkozási azonosító: 04-03-01) 

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

salutem-04-03-01/  

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

 Lectori salutem! (hivatkozási azonosító: 05-02-01) 

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

salutem-05-02-01/  

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 

 Lectori salutem! (hivatkozási azonosító: 05-01-01) XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. április, 1. sz. 

 Lectori salutem! (hivatkozási azonosító: 06-01-01) 

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

salutem-06-01-01/  

L. (Új folyam VI.) 2015. 

július, 1-2. sz.  

 Lectori salutem! (hivatkozási azonosító: 06-03-01) 

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

salutem-06-03-01/  

 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. december, 3-4. sz.  

 Lectori salutem! (hivatkozási azonosító: 07-01-01) 

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

salutem-07-01-01/  

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. június, 1-2. sz. 

 Lectori salutem! (hivatkozási azonosító: 07-03-01) 

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

salutem-07-03-01/  

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. december, 3-4. sz. 
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Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

 Nemzeti alaptanterv 2012 – Bevezető (hivatkozási azonosító: 

03-01-04) 

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. 

 Nemzeti alaptanterv 2012 – Ember és társadalom műveltségi 

terület (hivatkozási azonosító: 03-01-05) 

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. 

 Szabad választás – szabad a választás? – A Veritas 

Történetkutató Intézet konferenciája az Országház felsőházi 

termében az 1945. évi nemzetgyűlési választások 70. 

évfordulóján (hivatkozási azonosító: 06-03-12) 

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

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

Kaleidoszkóp 

 

 

 

L. (Új folyam VI.) 2015. 

december, 3-4. sz.  

 Szerkesztői beszámoló az Országházban tartott „Gróf Bethlen 
István és kora” konferenciáról (hivatkozási azonosító: 04-03-20) 

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. 

 Színes történelem. Kiadói tájékoztató a Műszaki Könyvkiadó új 

ötödik osztályos történelemtankönyvéről (hivatkozási azonosító: 

04-02-10) 

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

tortenelem-kiadoi-tajekoztato-a-muszaki-konyvkiado-uj-otodik-
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 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.) (hivatkozási 

azonosító: 05-01-12) 

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

01-12/  

Kaleidoszkóp 
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Rovat és szám 

ALBERT B. 

Gábor  

A két világháború közötti magyarországi tankönyvrevíziós 

mozgalom kutatásának történeti forrásai (hivatkozási azonosító: 

02-02-05) 

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. 

ALBERT B. 

Gábor  

A Mika-Marczinkó tankönyvek (hivatkozási azonosító: 04-03-

06) 

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. 

ALBERT B. 

Gábor  

Domanovszky Sándor és a hazai tankönyvrevíziós mozgalom 

intézményesülése (hivatkozási azonosító: 02-01-05) 

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. 

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 
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ALBERT B. 

Gábor  

Mika Sándorra emlékezett az MTA Pedagógiai Tudományos 

Bizottság Tantárgy-pedagógiai Albizottsága (hivatkozási 

azonosító: 04-02-13) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/albert-gabor-

mika-sandorra-emlekezett-az-mta-pedagogiai-tudomanyos-

bizottsag-tantargy-pedagogiai-albizottsaga-04-02-13/  

Kaleidoszkóp 
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Gergely 

A francia felvilágosodás mint tananyag vizsgálata egyes 1945 és 

1989 közti szlovákiai magyar történelemtankönyvekben 

(hivatkozási azonosító: 06-01-12) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/almasy-
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tortenelemtankonyvekben-06-01-12/  

Horizont 
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ANDÓCSI 

János 

Az első világháború a horvátországi általános és középiskolák 

történelemtankönyveiben (hivatkozási azonosító: 06-03-09) 
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Horizont 
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04) 

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. 
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02-14) 

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

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

nepismeret-kerettantervrol-03-02-14/  

Műhely 
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BÁNHEGYI 

Ferenc – 
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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/
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/
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/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
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/
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/
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/


Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

BORHEGYI 

Péter  

Az Apáczai Kiadó új középiskolás történelemtankönyvei 

(Történelem a középiskolák 9. osztálya számára és Történelem a 

hatosztályos gimnáziumok 7. évfolyama számára) (hivatkozási 

azonosító: 04-03-12) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/borhegyi-

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

04-03-12/  

Szemle 

 

 

 
XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

BORHEGYI 

Péter  

Történelem a középiskolák 9. osztálya számára (Apáczai Kiadó) 

(hivatkozási azonosító: 02-02-07) 

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. 

BORN, 

Dominique  

A tankönyvek mint a nemzetközi egyetértést szolgáló oktatási 

eszközök (Fordította: Czoch Gábor) (hivatkozási azonosító: 02-

02-10) 

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. 

BOROVÁCZ 

Tünde – 

SZEKERES 

Nikoletta 

Nők a XVIII-XIX. századi Magyarországon. Modulterv a 

gimnáziumok 11. osztálya számára (hivatkozási azonosító: 04-

02-08) 

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. 

BŐSZÉNÉ 

SZATMÁRI–

NAGY Anikó  

Helytörténeti könyv középiskolásoknak a történelmi Esztergom 

vármegye településeiről (hivatkozási azonosító: 03-02-16) 

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. 

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. 

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 (hivatkozási azonosító: 02-03-13) 

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. 

DAMJANOVICS 

Bence  

Egy elfedett dunántúli vár és birtokosai (hivatkozási azonosító: 

02-02-04) 

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

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

Közlemények 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. június, 2. sz. 

DÁRDAI 

Ágnes – 

DÉVÉNYI 

Anna  

A történelemtudománytól a történelemtanításig: problémák, 

kapcsolatok, kihívások – Beszámoló a Nemzetközi 

Történelemdidaktikai Társaság éves konferenciájáról és 

közgyűléséről (hivatkozási azonosító: 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/  

Horizont 

 

 

 
XVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. december, 4. sz. 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/borhegyi-peter-az-apaczai-kiado-uj-kozepiskolas-tortenelemtankonyvei-04-03-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/borhegyi-peter-az-apaczai-kiado-uj-kozepiskolas-tortenelemtankonyvei-04-03-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/borhegyi-peter-az-apaczai-kiado-uj-kozepiskolas-tortenelemtankonyvei-04-03-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/borhegyi-peter-az-apaczai-kiado-uj-kozepiskolas-tortenelemtankonyvei-04-03-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/borhegyi-peter-az-apaczai-kiado-uj-kozepiskolas-tortenelemtankonyvei-04-03-12/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/borhegyi-peter-tortenelem-a-kozepiskolak-9-osztalya-szamara-02-02-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/borhegyi-peter-tortenelem-a-kozepiskolak-9-osztalya-szamara-02-02-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/borhegyi-peter-tortenelem-a-kozepiskolak-9-osztalya-szamara-02-02-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/borhegyi-peter-tortenelem-a-kozepiskolak-9-osztalya-szamara-02-02-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/dominique-born-a-tankonyvek-mint-a-nemzetkozi-egyetertest-szolgalo-oktatasi-eszkozok-02-02-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/dominique-born-a-tankonyvek-mint-a-nemzetkozi-egyetertest-szolgalo-oktatasi-eszkozok-02-02-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/dominique-born-a-tankonyvek-mint-a-nemzetkozi-egyetertest-szolgalo-oktatasi-eszkozok-02-02-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/dominique-born-a-tankonyvek-mint-a-nemzetkozi-egyetertest-szolgalo-oktatasi-eszkozok-02-02-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/dominique-born-a-tankonyvek-mint-a-nemzetkozi-egyetertest-szolgalo-oktatasi-eszkozok-02-02-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/borovacz-tunde-%E2%80%93-szekeres-nikoletta-nok-a-xviii-xix-szazadi-magyarorszagon-04-02-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/borovacz-tunde-%E2%80%93-szekeres-nikoletta-nok-a-xviii-xix-szazadi-magyarorszagon-04-02-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/borovacz-tunde-%E2%80%93-szekeres-nikoletta-nok-a-xviii-xix-szazadi-magyarorszagon-04-02-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/borovacz-tunde-%E2%80%93-szekeres-nikoletta-nok-a-xviii-xix-szazadi-magyarorszagon-04-02-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/borovacz-tunde-%E2%80%93-szekeres-nikoletta-nok-a-xviii-xix-szazadi-magyarorszagon-04-02-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/borovacz-tunde-%E2%80%93-szekeres-nikoletta-nok-a-xviii-xix-szazadi-magyarorszagon-04-02-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/borovacz-tunde-%E2%80%93-szekeres-nikoletta-nok-a-xviii-xix-szazadi-magyarorszagon-04-02-08/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/boszene-szatmari%E2%80%93nagy-aniko-helytorteneti-konyv-kozepiskolasoknak-a-tortenelmi-esztergom-varmegye-telepuleseirol-03-02-16/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/boszene-szatmari%E2%80%93nagy-aniko-helytorteneti-konyv-kozepiskolasoknak-a-tortenelmi-esztergom-varmegye-telepuleseirol-03-02-16/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/boszene-szatmari%E2%80%93nagy-aniko-helytorteneti-konyv-kozepiskolasoknak-a-tortenelmi-esztergom-varmegye-telepuleseirol-03-02-16/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/boszene-szatmari%E2%80%93nagy-aniko-helytorteneti-konyv-kozepiskolasoknak-a-tortenelmi-esztergom-varmegye-telepuleseirol-03-02-16/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/boszene-szatmari%E2%80%93nagy-aniko-helytorteneti-konyv-kozepiskolasoknak-a-tortenelmi-esztergom-varmegye-telepuleseirol-03-02-16/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/boszene-szatmari%E2%80%93nagy-aniko-helytorteneti-konyv-kozepiskolasoknak-a-tortenelmi-esztergom-varmegye-telepuleseirol-03-02-16/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/boszene-szatmari%E2%80%93nagy-aniko-helytorteneti-konyv-kozepiskolasoknak-a-tortenelmi-esztergom-varmegye-telepuleseirol-03-02-16/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/csepela-janosne-a-szam-is-szamit-tortenelmi-informaciok-szerzese-es-feldolgozasa-tablazatokbol-diagramokbol/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/csepela-janosne-a-szam-is-szamit-tortenelmi-informaciok-szerzese-es-feldolgozasa-tablazatokbol-diagramokbol/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/csepela-janosne-a-szam-is-szamit-tortenelmi-informaciok-szerzese-es-feldolgozasa-tablazatokbol-diagramokbol/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/csepela-janosne-a-szam-is-szamit-tortenelmi-informaciok-szerzese-es-feldolgozasa-tablazatokbol-diagramokbol/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/csepela-janosne-a-szam-is-szamit-tortenelmi-informaciok-szerzese-es-feldolgozasa-tablazatokbol-diagramokbol/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/csepela-janosne-beszamolo-a-centa-kozep-europai-tanarakademia-tortenelem-szekcioja-iskolai-vetelkedojenek-dontojerol-02-03-13/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/csepela-janosne-beszamolo-a-centa-kozep-europai-tanarakademia-tortenelem-szekcioja-iskolai-vetelkedojenek-dontojerol-02-03-13/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/csepela-janosne-beszamolo-a-centa-kozep-europai-tanarakademia-tortenelem-szekcioja-iskolai-vetelkedojenek-dontojerol-02-03-13/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/csepela-janosne-beszamolo-a-centa-kozep-europai-tanarakademia-tortenelem-szekcioja-iskolai-vetelkedojenek-dontojerol-02-03-13/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/csepela-janosne-beszamolo-a-centa-kozep-europai-tanarakademia-tortenelem-szekcioja-iskolai-vetelkedojenek-dontojerol-02-03-13/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/csepela-janosne-beszamolo-a-centa-kozep-europai-tanarakademia-tortenelem-szekcioja-iskolai-vetelkedojenek-dontojerol-02-03-13/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/damjanovics-bence-egy-elfedett-dunantuli-var-es-birtokosai-02-02-04/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/damjanovics-bence-egy-elfedett-dunantuli-var-es-birtokosai-02-02-04/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/damjanovics-bence-egy-elfedett-dunantuli-var-es-birtokosai-02-02-04/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/06/damjanovics-bence-egy-elfedett-dunantuli-var-es-birtokosai-02-02-04/
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/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
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/


Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

DÁRDAI 

Ágnes – 

DÉVÉNYI 

Anna – 
MÁRHOFFER 

Nikolett – 

MOLNÁR-

KOVÁCS 

Zsófia  

Tankönyvkutatás, tankönyvfejlesztés külföldön (hivatkozási 

azonosító: 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/  

Tanulmányok 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 

DÁRDAI 

Ágnes – 

DÉVÉNYI 

Anna – 

MÁRHOFFER 

Nikolett – 

MOLNÁR-
KOVÁCS 

Zsófia 

Tankönyvkutatás, tankönyvfejlesztés külföldön II. (A 

nemzetközi tankönyvelméleti kutatások elméleti és módszertani 

kérdései) (hivatkozási azonosító: 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/  

Tanulmányok 

 

 

XL. (Új folyam, VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz. 

DÁRDAI 

Ágnes – 

DÉVÉNYI 

Anna – 

RUTSCH Nóra  

Történelemtanár-képzés a Bologna-rendszerben a Pécsi 

Tudományegyetemen (hivatkozási azonosító: 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/  

Horizont 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. június, 1. sz. 

DEBRŐDINÉ 

DOBÓCZY 

Mária  

Hely- és iskolatörténet a helyi tantervben (hivatkozási 

azonosító: 05-02-17) 

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. 

DÉVAVÁRI 

Zoltán 

Az első világháború a szerbiai történelemtankönyvekben 

(hivatkozási azonosító: 06-03-10) 

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

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

tortenelemtankonyvekben-06-03-10/  

Horizont 

 

L. (Új folyam VI.) 2015. 

december, 3-4. sz.  

DÉVÉNYI 

Anna  

A magyar történelemtankönyvek ideológiai-szemléleti és 

didaktikai változásai 1945 és 1989 között – egy ellenforradalmi 

miniszterelnök példáján (hivatkozási azonosító: 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/  

Műhely 

 

 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. március, 1. sz. 

DÉVÉNYI 

Anna  

Berlin BBF – A neveléstörténeti kutatások Kánaánja 

(hivatkozási azonosító: 05-01-09) 

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. 

DÉVÉNYI 

Anna  

Együtt-tanulás és együtt-tanítás a történelemtanár-képzésben 

(Egy kezdő kooperáló botladozásainak tanulságai) (hivatkozási 

azonosító: 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/  

Műhely 

 

 

XVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. december, 4. sz. 
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Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

DÉVÉNYI 

Anna  

Tanulmányi verseny – másképp. Kreatív történelem – Fából 

vasparipa, az ipari forradalmak kora országos középiskolai 

tanulmányi verseny (hivatkozási azonosító: 04-02-12) 

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. 

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. 

DOMOKOS 

Zsuzsa  

Hogyan tanítottam a trianoni békét a Kádár-korban és 

demokrácia évtizedeiben a középiskolásoknak? (hivatkozási 

azonosító: 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/  

Műhely 

 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 
2010. december, 4. sz. 

DRABANCZ 

Áron  

Bethlen Gábor emlékezete a XVII. századi források tükrében 

(hivatkozási azonosító: 04-02-06) 

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. 

DRIXLER 

Ildikó – 

NÉMETH Éva  

A történelem tantárgy a Nemzetközi Érettségi (International 

Baccalaureate – IB) Programban (hivatkozási azonosító: 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/  

Horizont 

 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 
évf. 2013. december, 3-4. sz. 

EGRI László  Tizenkettedik évfolyamos történelemtankönyvek összehasonlító 

elemzése (hivatkozási azonosító: 04-01-05) 

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. 

ENZSÖL Enikő  Az észak-rajna–vesztfáliai Realschule két történelemtankönyve 

a német egységről (hivatkozási azonosító: 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/  

Horizont 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. április, 1. sz. 

ERDMANN,  

Elisabeth 

Történelemtanítás az Európai Unió országaiban. 

Műhelykonferencia a történelemtanításról I. 

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

rencia-a-tortenelemtanitasrol-i-elisabeth-erdmann-

tortenelemtanitas-az-europai-unio-orszagaiban/  

Közlemények 

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 

2010. február, 1. sz. 

ERDMANN, 

Elisabeth   

A tankönyvek szerepe az „idegen” megértésében. Egy 

komparatív analízishez (Fordította: Szabó Márta) (hivatkozási 

azonosító: 01-03-10) 

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. 
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Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

FISHER, 

Claudia   

Történetírás hősi pátosz nélkül? (Megjegyzések az 1998. évi 

ukrán történelem tanulmányi verseny legeredményesebb 

dolgozataihoz) (hivatkozási azonosító: 02-03-09) 

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. 

FOGARASI 

Attila  

Norvégia egyetemi történelemoktatása 2013-ban (hivatkozási 

azonosító: 04-03-16) 

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. 

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. 

FRIEDRICH 

Klára – 

SZAKÁCS 
Gábor  

A magyar rovásírásról (hivatkozási azonosító: 03-02-03) 

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. 

GARAI Imre Mika Sándor tanári tevékenysége az Eötvös Collegium korai 

időszakában. (A történelem szakvezetés és az intézet működési 

sajátosságainak bemutatása, 1895–1912) (hivatkozási azonosító: 

04-03-03) 

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. 

GIANONE 

András  

A szerkesztő bemutatja: Egyházak a XX. században. Segédlet a 

középiskolai történelemtanításához (hivatkozási azonosító: 02-

01-07) 
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. 

GIANONE 

András 

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

számára. Az Értékorientált Pedagógia sorozat segédlete a 

középiskolai történelemoktatáshoz (hivatkozási azonosító: 05-

01-08) 

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. 

GŐZSY Zoltán  A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. 

században. (Kutatási füzetek 14. Szerkesztette: Hornyák Árpád 
– Vitári Zsolt. Pécsi Tudományegyetem. Pécs, 2009.) 

(hivatkozási azonosító: 02-03-08) 

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. 

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. 

GYERTYÁNFY 

András 

A történelemtanítás módszerei, eszközei, színterei (1994–2014). 

Válogatott bibliográfia.  (hivatkozási azonosító: 06-01-14) 

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.  
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Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

GYERTYÁNFY 

András  

Az elmúlt évtizedek egyetemes történelmének vázlata 

(hivatkozási azonosító: 05-01-03) 

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. 

GYERTYÁNFY 

András  

Az osztrák gimnáziumi történelemtanterv (Fordította: 

Gyertyánfy András) (hivatkozási azonosító: 07-01-11) 

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. 

GYERTYÁNFY 

ANDRÁS 

E-learning tananyag a szíriai válságról középiskolai tanulók 

számára (hivatkozási azonosító: 07-03-15) 

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. 

GYERTYÁNFY 

ANDRÁS 

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

Műhely rovatban megjelent tanulmány témáinak a 
feldolgozásához. Összeállította: … (hivatkozási azonosító: 07-

01-05) 

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. 

GYERTYÁNFY 

ANDRÁS 

Filmrészletek a Magyarország története című televíziós 

sorozatból (Segédlet a Műhely rovatban megjelent tanulmány 

témáinak a feldolgozásához. Összeállította: … (hivatkozási 

azonosító: 07-01-06) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2016/07/filmreszletek

-a-magyarorszag-tortenete-cimu-televizios-sorozatbol-07-01-06/  

Közlemények 

 

 

 

LI. (Új folyam, VII.) évf. 

2016. június 1-2. sz. 

GYERTYÁNFY 
András 

Frontális munka a történelemórán (hivatkozási azonosító: 06-
01-04) 

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.  

GYERTYÁNFY 

András 

Gondolatok történelemtanításunk helyzetéről (hivatkozási 

azonosító: 05-02-03) 

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. 
GYERTYÁNFY 

András 

Jogi ismeretek a középiskolában (hivatkozási azonosító: 04-03-

10) 

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. 

GYERTYÁNFY 
András 

Kiegészítő tematikai egységek a 19. és a 20. századról a 
hatosztályos gimnáziumban (hivatkozási azonosító: 07-01-07) 

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. 

GYERTYÁNFY 

András 

Knausz Imre könyve a történelemtanítás céljairól (A múlt 

kútjának tükre – A történelemtanítás céljairól) (hivatkozási 

azonosító: 07-03-08) 

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. 

GYERTYÁNFY 
András  

Magyarország történeti topográfiájának tanítása a 

történelemórán (hivatkozási azonosító: 02-02-06) 

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

ertyanffy-andras-magyarorszag-torteneti-

topografiajanak-tanitasa-a-tortenelemoran-02-02-06/  

Műhely 
 

XLVI. (Új folyam, II.) évf. 

2011. június, 2. sz. 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/gyertyanfy-andras-az-elmult-evtizedek-egyetemes-tortenelmenek-vazlata-05-01-03/
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Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

GYERTYÁNFY 

András 

Magyarságkép külföldi történelemtankönyvekben – idegenek 

képe hazai történelemtankönyvekben (1987–2014). Válogatott 

bibliográfia.  (hivatkozási azonosító:06-01-15) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/magyarsagke
p-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.  

GYERTYÁNFY 

András 

Történelemtanítás külföldön (1989–2014). Válogatott 

bibliográfia.  (hivatkozási azonosító:06-01-13) 

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

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

Horizont 

 

L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz.  

HEGYESI 

ZSOLT 

Amerika a nyomornegyedektől a Fehér Házig. Gróf Vay Péter 

misszionárius élete és amerikai útleírásai a XX. század első 

évtizedéből (hivatkozási azonosító: 06-03-04) 

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.  
HEGYESI 

Zsolt 

Zrínyi Miklós és Lippay György kapcsolata a költő-hadvezér 

művei és levelei alapján (hivatkozási azonosító: 05-02-05) 

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. 

HENDE Fanni  Spárta és Athén összehasonlítása (hivatkozási azonosító: 03-01-

12) 

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. 

HERBER Attila  A történelemi tudat formálásának eszköztára a rendszerváltás 

előtti tankönyvekben (hivatkozási azonosító: 01-04-03)  
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. 

HORVÁTH 

Péter  

De hogy jön ide Kristóf mackó? (A szerző bemutatja 

Olvasmányos történelem 5–8. című tankönyvsorozatát) 

(hivatkozási azonosító: 03-01-08) 

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. 

JAKAB 

György  

A közös történelem széthordása (hivatkozási azonosító: 04-01-

09) 

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. 
JAKAB 

György 

A parázs őrzői (hivatkozási azonosító: 04-03-09) 

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. 

JAKAB 

György  

EUROCLIO – az Európai Történelemtanárok (egyesületeinek) 

Szervezete (hivatkozási azonosító: 02-01-10) 

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. 

JAKAB 

György  

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek az új Nemzeti 

alaptantervben és a kerettantervekben (hivatkozási azonosító: 

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/  

Műhely 

 

 
XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 
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Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

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.  

KATONA 

András 

Az iskolai felügyelet története Magyarországon II. (1935-től a 

rendszerváltoztatásig) (hivatkozási azonosító: 07-01-04) 

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. 

KATONA 

András  

Németország a magyar közoktatásban (hivatkozási azonosító: 

03-02-15) 

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. 

KATONA 

András  

Mika Sándor olvasókönyvei (hivatkozási azonosító: 04-03-05) 

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. 

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. 

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) 

(hivatkozási azonosító: 05-02-13) 

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. 

KATONA 

András 

  

Trianon-kép a nyertesek tankönyveiben (hivatkozási azonosító: 

02-01-09) 

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. 

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. 

KESJÁR 

Róbert 

Az orosz és szovjet történelem tükröződése a magyar 

középiskolai tankönyvekben I. (hivatkozási azonosító: 05-01-

05) 

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. 

KESJÁR 

Róbert  

Az orosz- és szovjet történelem tükröződése a magyar 

középiskolai tankönyvekben II. (hivatkozási azonosító: 05-02-

07) 

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. 

KIS Sándor  Élő történelem – új középiskolai tankönyvsorozat (hivatkozási 

azonosító: 01-04-07) 

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. 
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Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

KISS Balázs Újabb érdekes forrás a Mohács utáni évekről (hivatkozási 

azonosító: 06-01-10) 

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.  
KOCZÓ József  Egy helyismereti kiadványról (Vámosmikola és környéke – 

helytörténeti szakköri füzet) (hivatkozási azonosító: 04-01-07) 

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. 

KOJANITZ 

László  

A forrásfeldolgozástól a kutatásalapú tanulásig (hivatkozási 

azonosító: 02-04-05) 

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. 

KOJANITZ 

László  

A kerettanterv változásai – a történetmesélésétől a reflektív 

történelemszemléletig (hivatkozási azonosító: 05-01-02) 

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. 

KOLLAI István  Nacionalizmus és etnocentrikus gondolkodásmód 

összehasonlítása szlovák-magyar viszonylatban (hivatkozási 

azonosító: 02-03-06) 

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. 

KONCZ István  Az interjú-projekt tapasztalata (hivatkozási azonosító: 05-02-16)  

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. 
KORPICS Zsolt  Az interaktív térképek helyzete és lehetőségei a modern 

történelemoktatásban (hivatkozási azonosító: 01-03-06) 

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. 

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. 

KRATOCHVÍL, 

Viliam  

Etnikai sztereotípiák a történelemtankönyvek ,,mi” és ,,ők” 

konstrukcióiban (Fordította: Vajda Barnabás) (hivatkozási 

azonosító: 02-03-03) 

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. 

KRISTÓF Ilona  Történelmi melléknevek. Egyetemes és magyar történelmi 

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

Budapest, 2006. (hivatkozási azonosító: 01-03-08) 

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. 

KUNAVER, 

VOJKO 

Az első világháború a szlovéniai történelemtankönyvekben 

(Fordította: Peregi Tamás) (hivatkozási azonosító: 07-01-14) 
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. 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/kiss-balazs-ujabb-erdekes-forras-a-mohacs-utani-evekrol-06-01-10/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/kiss-balazs-ujabb-erdekes-forras-a-mohacs-utani-evekrol-06-01-10/
javascript:void(null);
javascript:void(null);
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/koczo-jozsef-egy-helyismereti-kiadvanyrol-04-01-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/koczo-jozsef-egy-helyismereti-kiadvanyrol-04-01-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/04/koczo-jozsef-egy-helyismereti-kiadvanyrol-04-01-07/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/kojanitz-laszlo-a-forrasfeldolgozastol-a-kutatasalapu-tanulasig-02-04-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/kojanitz-laszlo-a-forrasfeldolgozastol-a-kutatasalapu-tanulasig-02-04-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/kojanitz-laszlo-a-forrasfeldolgozastol-a-kutatasalapu-tanulasig-02-04-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2012/01/kojanitz-laszlo-a-forrasfeldolgozastol-a-kutatasalapu-tanulasig-02-04-05/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/kojanitz-laszlo-a-kerettanterv-valtozasai-%E2%80%93-a-tortenetmeselesetol-a-reflektiv-tortenelemszemleletig-05-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/kojanitz-laszlo-a-kerettanterv-valtozasai-%E2%80%93-a-tortenetmeselesetol-a-reflektiv-tortenelemszemleletig-05-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/kojanitz-laszlo-a-kerettanterv-valtozasai-%E2%80%93-a-tortenetmeselesetol-a-reflektiv-tortenelemszemleletig-05-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/kojanitz-laszlo-a-kerettanterv-valtozasai-%E2%80%93-a-tortenetmeselesetol-a-reflektiv-tortenelemszemleletig-05-01-02/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/04/kojanitz-laszlo-a-kerettanterv-valtozasai-%E2%80%93-a-tortenetmeselesetol-a-reflektiv-tortenelemszemleletig-05-01-02/
javascript:void(null);
javascript:void(null);
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/kollai-istvan-nacionalizmus-es-etnocentrikus-gondolkodasmod-osszehasonlitasa-szlovak-magyar-viszonylatban-02-03-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/kollai-istvan-nacionalizmus-es-etnocentrikus-gondolkodasmod-osszehasonlitasa-szlovak-magyar-viszonylatban-02-03-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2011/10/kollai-istvan-nacionalizmus-es-etnocentrikus-gondolkodasmod-osszehasonlitasa-szlovak-magyar-viszonylatban-02-03-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/koncz-istvan-az-interju-projekt-tapasztalata-05-02-16/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/koncz-istvan-az-interju-projekt-tapasztalata-05-02-16/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2014/12/koncz-istvan-az-interju-projekt-tapasztalata-05-02-16/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/korpics-zsolt-az-interaktiv-terkepek-helyzete-es-lehetosegei-a-modern-tortenelemoktatasban-01-03-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/a-hivatkozasi-azonosito/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/korpics-zsolt-az-interaktiv-terkepek-helyzete-es-lehetosegei-a-modern-tortenelemoktatasban-01-03-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/korpics-zsolt-az-interaktiv-terkepek-helyzete-es-lehetosegei-a-modern-tortenelemoktatasban-01-03-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/korpics-zsolt-az-interaktiv-terkepek-helyzete-es-lehetosegei-a-modern-tortenelemoktatasban-01-03-06/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/korpics-zsolt-nem-csak-elmelet-folyoirat-es-portal-szimbiozisban/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/korpics-zsolt-nem-csak-elmelet-folyoirat-es-portal-szimbiozisban/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/korpics-zsolt-nem-csak-elmelet-folyoirat-es-portal-szimbiozisban/
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/02/korpics-zsolt-nem-csak-elmelet-folyoirat-es-portal-szimbiozisban/
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http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/10/kristof-ilona-tortenelmi-melleknevek-egyetemes-es-magyar-tortenelmi-eletrajzok-01-03-08/
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Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

LÁSZLÓ János 

– FÜLÖP Éva  

A történelem érzelmi reprezentációja történelemkönyvekben és 

naiv elbeszélésekben (hivatkozási azonosító: 01-03-02) 

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. 

LÉGRÁDI Judit 

Fruzsina 

A Dynamic Learning rendszer egy 2014-es angol 

történelemtankönyv tükrében (hivatkozási azonosító: 05-02-14) 

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. 

LIEB 

Marianna – 

TAMÁSINÉ 

MAKAY 

Mariann  

A négy évfolyamos középiskolai történelem kerettanterv 

(hivatkozási azonosító: 03-02-11) 

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. 

LOVAS Anna  Egy boldog élete és munkássága: Salkaházi Sára (hivatkozási 
azonosító: 01-03-04) 

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. 

MACZÁK 

Márton  

A magyar 1956 képe az európai tankönyvekben és tantervekben 

(hivatkozási azonosító: 01-03-09) 

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. 

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

módszer adaptivitása a történelemtanulásban és –tanításban 

(hivatkozási azonosító: 01-03-05) 
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. 

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

módszer a történelemtanulásban és –tanításban (hivatkozási 

azonosító: 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/  

Tanulmányok 

 

 

XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

MAKK Gábor  Mit tanítsunk? Útikalauz az európai birodalmak történetéhez, 
avagy tematikus történelemtanulás és –tanítás, mint lehetséges 

alternatíva (hivatkozási azonosító: 03-01-02) 

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. 

MÁRHOFFER 

Nikolett  

Fontos bibliográfia született a tankönyvkutatók számára! 

(Gondolatok Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatás magyar 

bibliográfiája (2000-2010) c. kötetéről) (hivatkozási azonosító: 

04-03-19) 

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. 

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/
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Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

MARTON 

Gellért Ernő 

Információs-kommunikációs technológiák alkalmazása a 

történelemtanításban. (Szempontok digitális segédanyagok 

elemzéséhez és készítéséhez) (hivatkozási azonosító: 06-03-05) 

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.  

MARTOS Ida  Az antiszemitizmus történetének tanításáról (hivatkozási 

azonosító: 02-02-02) 

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. 

MEZEI 

Mónika 

Digitális és online tananyagok a holokauszt oktatásához 

(hivatkozási azonosító:06-03-07) 

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

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

oktatasahoz-06-03-07/  

Műhely 

 

L. (Új folyam VI.) 2015. 

december, 3-4. sz.  

MILKOVITS 
István  

Húsvéti beszélgető. Tizennyolc kérdés és felelet a húsvéti 
ünnepkörrel kapcsolatban (hivatkozási azonosító: 04-01-12) 

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. 

MILKOVITS 

István  

Karácsonyi beszélgető. Tizennyolc kérdés és felelet a 

karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatban (hivatkozási azonosító: 

03-02-20) 

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. 

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. 

MISZLER 

Tamás  

Tévhitek a történelemben. Hahner Péter könyvéről… 

(hivatkozási azonosító: 02-02-08) 

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. 

MOLNÁR-

KOVÁCS 

ZSÓFIA 

A dualizmus kori magyar középiskolai egyetemes 

történelemtankönyvek és azok változatai (hivatkozási azonosító: 

07-03-06) 

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. 

MOLNÁR-

KOVÁCS 

Zsófia  

„A magyarságkép a közép-európai tankönyvekben a 20. 

században” című kötetben szereplő tanulmányok annotált 

bibliográfiája (hivatkozási azonosító: 02-02-12) 

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. 

MOLNÁR-

KOVÁCS 

Zsófia  

A tankönyvkutatás 21. századi magyar szakirodalmáról 

(hivatkozási azonosító: 04-03-18) 

http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/molnar-
kovacs-zsofia-a-tankonyvkutatas-21-szazadi-magyar-

szakirodalmarol-04-03-18/  

Kaleidoszkóp 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 
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Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

MOLNÁR-

KOVÁCS 

Zsófia 

A tankönyvszerzői életutak párhuzamai. Tankönyvszerzők a 

dualizmus kori Magyarországon a középiskolai egyetemes 

történelemtankönyvek tükrében (hivatkozási azonosító: 04-01-

03)  
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. 

MOLNÁR-

KOVÁCS 

Zsófia  

Az „Európa-kép”-kutatás fókuszpontjai a magyar és nemzetközi 

tankönyvi szakirodalom tükrében (hivatkozási azonosító: 05-02-

12) 

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

kovacs-zsofia-az-%E2%80%9Eeuropa-kep%E2%80%9D-

kutatas-fokuszpontjai-a-magyar-es-nemzetkozi-tankonyvi-

szakirodalom-tukreben-05-02-12/  

Horizont 

 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. december, 2-4. sz. 

MOLNÁR-

KOVÁCS 
Zsófia  

Magyar tankönyvek a Georg Eckert Nemzetközi 

Tankönyvkutató Intézetben (hivatkozási azonosító: 03-02-18) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/01/molnar-

kovacs-zsofia-magyar-tankonyvek-a-georg-eckert-nemzetkozi-

tankonyvkutato-intezetben-03-02-18/  

Horizont 

 
XLVII. (Új folyam, III.) évf. 

2012. december, 2-4. sz. 

NÉMETH 

Ervin  

Októberi lázrózsák (Szerkesztett játék október 23-a tiszteletére) 

(hivatkozási azonosító: 01-03-11) 

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. 

NÉMETH 

György  

Megszüntetve megőrzés, avagy a társadalomismeret sorsa. 

(Vitaindító) (hivatkozási azonosító: 04-02-02) 

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. 

OLÁH Sándor Bán Mór Hunyadi-regényeiről (hivatkozási azonosító: 06-01-

09) 

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.  

ORBÁN ZSOLT Az első világháború a romániai történelemtankönyvekben 

(hivatkozási azonosító: 07-01-12) 

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. 

ŐSZ Gábor  ”Két ország élén” – Beszámoló a Nagy Lajos élete és kora 
komplex nemzetközi versenyről (hivatkozási azonosító: 03-02-

19) 

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. 

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. 

PÁLINKÁS 
Dénes  

Az Árpád-védvonal – bunkerek és harcok Kárpátalján 
(hivatkozási azonosító: 05-02-04) 

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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Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

PÁLINKÁS 

Mihály  

Gyorsított időutazás (A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó új 

középiskolai történelemtankönyv-sorozata) (hivatkozási 

azonosító: 04-03-13) 

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. 

PÁLINKÁS 

Mihály  

A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó történelemtankönyvei 

hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára (hivatkozási 

azonosító: 05-01-07) 

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. 

PETRILLA 

GARA Attila 

„Mesés” történelem? A történelem mitizálása és sematizálása, 

valamint ennek hatása a tanulói motivációra (hivatkozási 

azonosító: 06-01-03) 

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.  

PETTINGER-

SZALMA 

VENDEL 

Makroszintű átalakításoktól a jó gyakorlatokig (hivatkozási 

azonosító: 07-01-10) 

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. 

RÁCZ Zoltán  Mondd el, hogy tudjuk! – avagy egy pályázat tapasztalatai 

(hivatkozási azonosító: 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/  

Kaleidoszkóp 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 
2014. december, 2-4. sz. 

RÁTKAI 

TIBOR 

Rímbe szedett történelem (Könyvismertető) (hivatkozási 

azonosító: 07-03-09) 

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. 

RAVASZNÉ 

MITZKI 

Erzsébet 

A történelmi szókincs fejlődése. A szókincs mérése, fejlesztése, 

alakulása a felső tagozatban, a történelem tantárgy 

szókészletének elsajátítása az 5-8. osztályban (hivatkozási 

azonosító: 04-02-05) 

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. 
RAVASZNÉ 

MITZKI 

Erzsébet 

Történelmi tájékozódás időben (Egy méréssorozat eredményei 

és tanulságai) (hivatkozási azonosító: 03-02-05) 

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. 

RIGÓ Balázs Tegnap és ma. Az alsófokú helytörténeti oktatás múltja és jelene 

(hivatkozási azonosító: 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/  

Tanulmányok 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. április, 1. sz. 

RÓZSAVÖLGYI 
Gábor  

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

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

Kaleidoszkóp 
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Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

RUDOLF 

Veronika  

Az olasz egységmozgalmak visszhangja a magyarországi 

sajtóban. A Pesti Napló és a Politikai Újdonságok olasz témájú 

cikkeinek elemzése 1859 és 1861 között (hivatkozási azonosító: 

05-01-04) 
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. 

RUTSCH Nóra 

 

Magyarország miért? A magyarországi németek kitelepítésének 

néhány kérdése (hivatkozási azonosító: 01-04-10) 

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. 

SALAMON 

Konrád  

Két új segédkönyv a XX-XXI. század tanításához (hivatkozási 

azonosító: 02-01-08) 

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. 

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. 

SALAMON 

Konrád  

Szabad gondolatok XX. századi történelmünkről I. Tudunk-e 

tanulni saját történelmükből? (hivatkozási azonosító: 04-02-03) 

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. 

SALAMON 

Konrád 

Szabad gondolatok XX. századi történelmünkről II. Múltunk 

minden értéke fontos (hivatkozási azonosító: 04-02-04) 
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. 

SÁNDOR-

SCHMIDT 

BARBARA 

Nyomtatott és digitális tankönyvek, taneszközök elemzésének 

kérdései – 1956 az ukrán történelemtankönyvekben (hivatkozási 

azonosító: 07-03-07) 

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. 

SÁRKÖZI 

Gabriella  

Beszámoló a 21. Nemzetközi Történész Kongresszusról I. 

(hivatkozási azonosító: 01-03-12) 
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. 

SÁRKÖZI 

Gabriella  

Beszámoló a 21. Nemzetközi Történész Kongresszusról II. 

(hivatkozási azonosító: 01-04-12) 

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. 

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 
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Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

SÁVOLY 

Mária  

A korszerű iskolai történelemoktatás megteremtésének 

biztosítékai (Vajda Barnabás: Bevezetés a 

történelemdidaktikába és történelem metodikába. Selye János 

Egyetem, Komárom, 2009.) 
(hivatkozási azonosító: 01-03-07) 

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. 

SÁVOLY 

Mária  

A Rákosi-korszak története új dimenziókban (Gyarmati György: 

A Rákosi-korszak – Rendszerváltó fordulatok évtizede 

Magyarországon, 1945-1956. ÁBTL–Rubicon, Budapest, 

2011.) (hivatkozási azonosító: 03-01-09) 

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. 

SÁVOLY 

Mária  

Historiográfia és történelemoktatás (Romsics Ignác: Clio 

bűvöletében – Magyar történetírás a 19-20. században – 
nemzetközi kitekintéssel. Osiris Kiadó, 2011) (hivatkozási 

azonosító: 02-04-07) 

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. 

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.) 

(hivatkozási azonosító: 02-03-07) 

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. 

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. 

SERMAN 

Katalin 

Történelemre épülő kompetencia alapú tantárgyközi mérés 

Újbudán (hivatkozási azonosító: 04-01-06) 

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. 

SIMON Attila  Közös múlt, egymással feleselő történelem! (hivatkozási 
azonosító: 02-03-02) 

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. 

SIMON 

BÁLINT 

A föltámadás szomorúsága. Debrecen pusztulása a második 

világháborúban és a háború utáni újjáépítés (hivatkozási 

azonosító: 07-03-04) 

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. 

SOMOGYVÁRI 

Lajos 

Az úttörőmozgalom ikonikus helyei. Sajtófotók 

hasznosíthatósága a múlt feltárásában (hivatkozási azonosító: 

06-01-08) 
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/somogyvari-

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

Szemle 

 

 
L. (Új folyam VI.) évf. 

2015. július, 1-2. sz.  
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Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

SUSUMU 

NAGAYO – 

VAJDA 

BARNABÁS 

Beszámoló a IX. ICCEES Világkongresszusról (Makuhari, 

Japán, 2015. augusztus 3-8.) (hivatkozási azonosító: 07-01-15) 

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. 

STRÓBL 

Terézia  

Hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi történelem kerettanterv 

(hivatkozási azonosító: 03-02-12) 

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. 

SZABÓ 

Hajnalka 

Piroska 

Általános iskolai történelemtankönyvek női témáinak 

összehasonlító elemzése (hivatkozási azonosító: 06-01-06) 

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.  

SZABÓ 
Hajnalka 

Piroska 

Általános iskolai történelemtankönyvek női témáinak 
összehasonlító elemzése II. (hivatkozási azonosító: 07-01-08) 

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. 

SZABÓ IMRE Dr. Gulyás Sándor (1937–2016) (hivatkozási azonosító: 07-01-

17) 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. 

SZABÓ László Szenvedélyes irat egy történelmi tudatért (hivatkozási 

azonosító: 04-03-08) 

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. 
SZABÓ 

LÁSZLÓ 

Szerepek és egyéb történetek. (Beleélés, képalkotás és érzelmi 

fejlesztés a történelemórán) (hivatkozási azonosító: 07-03-05) 

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. 

SZABÓ Márta  Az új Nemzeti alaptanterv Ember és társadalom 

műveltségterülete (hivatkozási azonosító: 03-01-07) 

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. 

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. 

SZABÓ Márta  Egy példa értékű német történelmi folyóirat, a „Praxis 

Geschichte” (hivatkozási azonosító: 01-04-09) 

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. 

SZABÓ Márta 

Mária 

Mire jó a tankönyv? (hivatkozási azonosító: 06-01-05) 

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.  

SZABOLCS 

Ottó 

Köszöntő  

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

 

XLV. (Új folyam, I.) évf. 
2010. február, 1. sz. 

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. 
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Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

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. 

TARNÓCZAI 

Géza 

A dualizmus korának erkölcsi nevelése a korabeli tankönyvek 

tükrében (hivatkozási azonosító: 06-01-07) 

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.  

TARNÓCZAI 

Géza  

Az idősebb Johann Strauss 1833. évi pesti fellépéseiről 

(hivatkozási azonosító: 03-01-13) 

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. 

TARNÓCZAI 
Géza 

Erkölcstan a Tanácsköztársaság korában és a Horthy-
korszakban (hivatkozási azonosító:06-03-06) 

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.  

TARNÓCZAI 

Géza 

150 éve történt – A császári pár magyarországi látogatása 1866-

ban – a korabeli sajtó tükrében (hivatkozási azonosító: 07-03-

13) 

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. 

TARNÓCZAI 

Géza  

160 éve történt – Merénylet Ferenc József ellen (hivatkozási 

azonosító: 04-01-11) 
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. 

TARNÓCZAI 

Géza  

Tapasztalataim a történelemtanításban (hivatkozási azonosító: 

02-02-11) 

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. 

ÜVEGES 

Bence  

Egy dunántúli város a Garaiak kezén, avagy a Garai család 

birtoklásának története, valamint annak jogi és gazdasági 

következményei Pápán (hivatkozási azonosító: 01-04-04)  

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. 

VAJDA 

Barnabás 

A helytörténet és a regionális történelem tanításának 

lehetőségeiről Szlovákiában (hivatkozási azonosító: 05-01-10) 

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

barnabas-a-helytortenet-es-a-regionalis-tortenelem-tanitasanak-

lehetosegeirol-szlovakiaban-05-01-10/  

Horizont 

 

XLIX. (Új folyam, V.) évf. 

2014. április, 1. sz. 

VAJDA 

Barnabás  

A kérdések és feladatok taxonómiai minőségéről a Kaposi–

Száray-féle képességfejlesztő munkafüzetben (hivatkozási 

azonosító: 01-04-08) 

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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Szerző(k) Cím, hivatkozási azonosító, elektronikus elérhetőség 

 

Rovat és szám 

ZAHORÁN 

Csaba  

Nemzetépítő történelemkönyvek Szlovákiában (hivatkozási 

azonosító: 03-02-17) 

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. 
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. 

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. 

ZÁVODSZKY 

GÉZA 

Egy rendhagyó Magyarország-történet (Vay Dániel gróf útja a 

történetírásig) (hivatkozási azonosító: 07-03-02) 

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. 

ZÁVODSZKY 

GÉZA 

Hitelesebb Széchenyi képet! („Unser größtes Unglück ist der 

Kaiser”) (hivatkozási azonosító: 07-01-02) 
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. 

ZEITLER 

Ádám  

Kuláksorsok Makón és környékén a források tükrében 1950 és 

1953 között (hivatkozási azonosító: 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/  

Közlemények 

 

XLVIII. (Új folyam, IV.) 

évf. 2013. december, 3-4. sz. 

ZUBÁNICS 

LÁSZLÓ 

Az első világháború az ukrajnai történelemtankönyvekben 

(hivatkozási azonosító: 07-03-11) 

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. 
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