
Állam és politika a dualizmus korszakában 

pedagógus-továbbképzés  

napi program július 25., hétfő 

 

 

  

időpont program módszer helyszín 
9:00-9:45 Köszöntő, ismerkedés  

Horváth János 
terem 

(félemelet) 

9:45-10:00 szünet  

10:00-11:00 
Legyen ez a te boldog békeidőd! – 
ráhangolódó játék 

gyakorlat 

11:00-12:30 
’67-ben mit engedtünk a ’48-ból?  
Pap József 

előadás 

12:30-13:30 ebéd  
menza 

(alagsor) 

13:30-15:00 
A Monarchia és Magyarország 
angolszász szemmel  
Magyarics Tamás  

előadás Horváth János 
terem 

(félemelet) 

15:00-15:30 szünet  

15:30-17:00 
Rendhagyó Országház-látogatás (1885-
1918) 

gyakorlat 
Horváth János 

terem 
(félemelet) 



Állam és politika a dualizmus korszakában 

pedagógus-továbbképzés   

napi program július 26., kedd 

 

  

időpont program módszer helyszín 

9:00-10:00 
Az állami anyakönyvezetés bevezetése 
– ülés modellezése, törvényalkotás a 
gyakorlatban 

gyakorlat 
Főrendiházi 
ülésterem 
(főemelet) 

10:00-10:30 szünet   

10:30-12:00 
Az országgyűlés működése, parlamenti 
hétköznapok  
Cieger András 

előadás 
Horváth János 

terem 
(félemelet) 

12:00–13:00 ebéd  
menza 

(alagsor) 

13:00-14:00 
Az obstrukció története – kisfilm 
megtekintése, játék a hozzá készült 
Kahoot-kvízzel 

gyakorlat 

Horváth János 
terem 

(félemelet) 

14:00-14:30 szünet  

14:30-16:00 
Történelmi emlékezet a ’90-es években 
és a nagyhatalmi illúzió 
Schwarczwölder Ádám 

előadás 



Állam és politika a dualizmus korszakában 

pedagógus-továbbképzés   

napi program július 27., szerda 

  

időpont program módszer helyszín 

9:00-10:30 Párbajban az igazság – foglalkozás kipróbálása gyakorlat 

A magyar 
törvényhozás ezer 

éve c. kiállítás 
(Látogatóközpont) 

10:30-11:00 szünet  

Horváth János 
terem (félemelet) 11:00-12:30 

Megtorpant polgárosodás  
Magos Gergely 

előadás 

12:30–13:30 ebéd  menza (alagsor) 

13:30-15:00 
A világváros Budapest  
Saly Noémi 

előadás 

Horváth János 
terem (félemelet) 

15:00-15:30 szünet  

15:30-17:00 
Ferenc József és a magyarok  
Gerő András 

előadás 



Állam és politika a dualizmus korszakában 

pedagógus-továbbképzés   

napi program július 28., csütörtök 

 

 

  

időpont program módszer helyszín 

8:00-11:00 Kirándulás Debrecenbe - utazás   

11:00-12:00 Tárlatvezetés a Tisza kiállításban előadás 

Debrecen, Tisza-
kiállítás 

12:00-13:00 
Tisz(t)a fejjel múzeumpedagógiai 
foglalkozás megismerése 

gyakorlat 

13:00-15:00 
 

Ebéd, városnézés   

15:00-18:00 Utazás vissza Budapestre   



Állam és politika a dualizmus korszakában 

pedagógus-továbbképzés   

napi program július 29., péntek 

 

 

időpont program módszer helyszín 

9:00-10:30 
A hadsereg kérdése  
Kedves Gyula 

előadás 

Horváth János 
terem (félemelet) 10:30-11:00 szünet  

11:00-12:30 Véderővita - felkészülés gyakorlat 

12:30-13:30 ebéd  menza (alagsor) 

13:30-15:00 Véderővita - modellezés gyakorlat 
Horváth János 

terem (félemelet) 

15:00-16:00 
Elégedettségi kérdőívek kitöltése, 
ajándékcsomagok átadása 

  


