FELHÍVÁS
Tisztelt Tanítványaink!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján iskolai projekt megvalósítását
kezdeményezzük. Pályázatunkat az 1956-os Emlékbizottság támogatja.
Gimnáziumunkban 2016 őszén az 1956-os történelmi helyszíneket és eseményeket
feldolgozó, a történelmi szereplőket bemutató, továbbá művészeti alkotásokat közvetítő
programokat szervezünk. Iskolánk dísztermében kiállítást rendezünk: a 8-12.
évfolyamos osztályok egy-egy – korabeli helyszínnel kapcsolatos – témát, továbbá egyegy történelmi személyt válasszanak ki. A 7. évfolyamos osztályok a forradalom
szimbólumait és jelmondatait gyűjtsék össze.
A helyszíneket eredeti fotók és dokumentumok másolatainak fölhasználásával,
ismertető és értelmező szövegek alkotásával, makettek és installációk készítésével
mutassátok be. Az 1956-os kiállítás megnyitóján az osztályok által megbízott diákok
számolnak be a közös munka eredményeiről. Osztályfőnöki foglalkozásokon,
történelemórákon lehetőség nyílik a témák csoportos földolgozására, értelmezésére is.

HELYSZÍNEK, ESEMÉNYEK
Kossuth tér; Sztálin-szobor; Magyar Rádió, Széna tér; Corvin köz; a pesti
srácok, az asszonyok tüntetése. A hatodikos osztályok Magyarország és a
világ kapcsolatrendszeréről (például a lengyel és a szuezi válság, a „magyar
kérdés” az ENSZ Közgyűlése előtt, a Szabad Európa Rádió szerepe)
készítsenek tablókat.
TÖRTÉNELMI SZEMÉLYEK
Angyal István, Antall József, Kéthly Anna, Maléter Pál, Mindszenty József,
Pongrácz Gergely, Rácz Sándor. A hatodikos diákok Bibó István és Nagy
Imre életútját, politikai pályáját mutassák be.
2016. szeptember 28-án, szerdán, a nagyszünetben az osztályok képviselőinek
jelenlétében sorsoljuk ki a témákat. Az osztályok október 20-áig mérjék fel, ill. gyűjtsék össze,
hogy a projekt megvalósításához milyen eszközökre lesz szükségük, ezeket a pályázati
támogatásból biztosítjuk. A kiállítást 2016. december 8-án – a szabadságharcot lezáró
salgótarjáni sortűz évfordulóján – nyitjuk meg iskolánk dísztermében.

A TOLDY 1956-BAN
Az 1957. október 23-i néma tüntetésről készült film bemutatója. Találkozó
és közösségi program egykori toldysok és tanítványaink részvételével.

ELŐADÁSOK 1956-RÓL
Pályázatot hirdetünk meg 11. és 12. évfolyamos tanítványaink számára.
Tudományos igényű, 15 perc időtartamú előadások tartására nyílik
lehetőség.

Egy történelmi személy életútjának, pályájának bemutatása
Egy történelmi esemény elemzése
Magyarország és a világ 1956-ban

Petri György: ellenzéki magatartás – politikai költészet és az 1956-os
forradalom emlékezete: előadás és felolvasás

Budapesten, 2016. szeptember 14-én
A Toldy Ferenc Gimnázium társadalomtudományi munkaközössége

