Magyar Bálint oktatási miniszter levele
az iskoláknak

Tisztelt Igazgató Asszony!
Tisztelt Igazgató Úr!
Nemrégiben megkezdődött az Oktatási Minisztérium Nemzeti Emlékezet Programja,
amelynek az a célja, hogy a közoktatásban résztvevő diákok közelebb kerüljenek a hazánk
történelmét meghatározó eseményekhez, évfordulókhoz, személyiségekhez, s ennek
segítségével támogassuk az iskolákat új történelmi ismeretterjesztő eszközök
meghonosításában, egyéni és közösségi ismeretszerzési és feldolgozási módszerek
elterjesztésében. A program első eseménye volt a Don-kanyarba szervezett tanulmányi
kirándulás, amelyre mintegy háromszáz pályázat érkezett, bizonyítva a diákok és a tanárok
érdeklődését az effajta aktivizálási módszerek iránt. A tanulmányi kirándulások sorát már az
idén folytatjuk.
A program másik fontos eleme az Iskolai Emlékezet elnevezésű program. Ennek keretében
azokat a személyiségeket szeretnénk a figyelem középpontjába állítani, akik a nemzeti
emlékezetet alkotó iskolai emlékezet szempontjából fontosak a diákok, az iskolaközösségek
számára. Ők azok, akiknek a munkássága a diákok egy-egy generációjában élnek tovább,
holott munkájuk, egyéniségük, az egyes iskolák életében játszott szerepük éppen az volt,
hogy ébren tartsák, átörökítsék az iskola, a tanulás, a diáklét, a tanár-diák-viszony értékeit, jó
hagyományait.
Amennyiben az intézmény kiemelkedő volt tanáráról nevezi el valamelyik iskolai termét,
tanévenként és iskolánként egy termet jelző fémtáblát, továbbá a névadót bemutató méltatást
tartalmazó képes tablót elkészíttetünk az intézmény számára.
Az, hogy az iskola melyik kiemelkedő tanáregyéniségéről kívánja elnevezni egyik vagy
másik termét, teljes mértékben az iskolai közösség döntésén múlik; javasoljuk, hogy már
elhunyt vagy öt évnél régebben nyugdíjba vonult egykori tanár legyen a névadó. Az évek
során ezeknek az embereknek a száma minden bizonnyal gyarapodik, s az iskolának
lehetősége van arra, hogy több tanárról is termet nevezzen el.
Az e levélhez mellékelt igénylőlap elküldése után a Nemzeti Emlékezet Programiroda
munkatársa egyezteti majd Önökkel a tábla és a méltató tabló szövegét, látványát, s még a
2003. évi pedagógusnap előtt elküldi Önöknek a kivitelezett táblát és tablót, amelynek
előállítási költsége az Oktatási Minisztériumot terheli.
Bízom abban, hogy ezzel a lehetőséggel is bővül az a kínálat, amely segíti az iskolákat
hagyományaik megteremtésében és ápolásában. Ebben való közreműködését köszönöm.
Budapest, 2003. február

Magyar Bálint

IGÉNYLŐLAP
Az intézmény
neve
postacíme
telefonszáma
telefaxszáma
emailcíme
A terem névadójának
neve
egykori beosztása, szakja
beceneve
nyugdíjazásának éve•
elhalálozásának éve•
•

csak az egyik rovat tölthető ki

A terem ajtaján elhelyezendő tábla•
szövege (40 karakter)
•

a névadó vezeték- vagy teljes neve, beceneve a -terem összetétellel

A terem melletti falfelületen vagy a teremben elhelyezendő méltatás mellékelve
gépelve vagy nyomtatva1
szövegfáljban2
képfájlban2, 3
A terem melletti falfelületen vagy a teremben elhelyezendő méltatáson
szerepeltetendő arcmás mellékelve•
fotó1
grafika1
képfájl2, 3
oldalszám, darabszám
a fájl(ok) elnevezése kiterjesztéssel együtt
3 a képszerkesztő szoftver elnevezése, amivel a kép készült (Paint Brush, Photoshop, Corel stb.)
1
2

A névadásról szóló döntés rövid leírása

(Hogyan született a javaslat, milyen formában került megvitatásra,
milyen fórum hozta meg a végleges döntést?)•

•

tájékoztatásul kérjük, nem muszáj kitölteni

A terem avatásának tervezett
időpontja
helye
Egyéb közölnivaló(k)
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aláírás, bélyegző

