Oktatási Minisztérium • NEMZETI EMLÉKEZET PROGRAMIRODA
Pályázati felhívás tanulmányi kiránduláson való részvételre
400 évvel ezelôtt, 1605-ben az erdélyi rendek fejedelemmé választották Bocskai
Istvánt. Ezt megelôzôen Bocskai ellen pert indított a császári udvar, melynek következményeként jószágvesztésre ítélték. Bocskai szembefordult az udvarral, felkelését a hajdúk is támogatták, így országos küzdelmük számottevô katonai sikereket
könyvelhetett el. A Bocskai-szabadságharc hatására végül megszületett a bécsi
béke, majd a török háború befejezéseként békét kötöttek a Zsitva torkolatánál.
2005. szeptember 14., Bocskai István erdélyi fejedelemmé való beiktatásának
400. évfordulójának emlékére tanulmányi kirándulást szervezünk Erdélybe.
A tanulmányi kirándulás idôpontja: 2005. szeptember 10-15.
Pályázhatnak magyar állampolgárságú középiskolai tanulók, továbbá általános és középiskolai
tanárok.
A pályázatban közölni kell
• a pályázó nevét, értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét,
• iskolájának nevét, címét és telefonszámát.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó
• érvényes útlevelének fénymásolatát (mind
tanuló, mind tanár esetén),
• szülôjének, gondviselôjének hozzájárulását az
utazáshoz (18 év alatti pályázó esetén),
• iskolája igazgatójának hozzájárulását ahhoz,
hogy az utazás ideje alatt a tanítástól távol
maradhasson (mind tanuló, mind tanár
esetén),
• tanuló esetén leírást (legfeljebb két oldal) az
alábbiakról: miért érdekli ez a kérdés; eddigi

tanulmányaiban, olvasmányaiban, médiumokban találkozott-e a 15 éves háború, a hajdúk mozgalma és a Bocskai-szabadságharc
eseményeivel, az felkeltette-e érdeklôdését,
inspirálta-e további olvasmányokra? Mit gondol az adott történelmi eseményekrôl, kontextusukról, hogyan értékeli ezeket? Járt-e a Hajdúságban; ismer-e a Bocskai-szabadságharchoz kötôdô szobrot, emléktáblát?
• tanár esetén leírást (legfeljebb két oldal) az
alábbiakról: tanári munkája során milyen formában és keretek között, milyen módszerekkel tanította a Bocskai-szabadságharc
eseményeit, miként sikerült a megfelelô történelmi kontextusban és körülmények között
–értékelni Bocskai szerepét? Mennyire látja
fontosnak a fejedelem személyiségét és hatását? Véleménye szerint Bocskai valódi szabadságharcos, vagy csupán véletlenül került
a történelemi események középpontjába?

A tanulmányi kirándulás költségét az Oktatási Minisztérium fedezi.
A pályázat beérkezésének határideje 2005. május 2.
A pályázatot az alábbi címre kell küldeni:
Oktatási Minisztérium
Nemzeti Emlékezet Programiroda – Erdély
Budapest
Pf. 1.
1884
A pályázók közül a Történelemtanárok Egylete által delegált bizottság választja ki
a tanulmányi kirándulás résztvevôit, akik 2005. május 18-ig értesítést kapnak.
A gyôztesek listáját május 13-ig a www.om.hu honlapon tesszük közzé.
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