
A nyugati diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanítók továbbképzése 

2021. augusztus 23-27. 

A nyugati diaszpórában magyar nyelvet tanítók továbbképzését idén 21. alkalommal szervezte 

meg a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara az Ausztriai Magyar Egyesületek 

és Szervezetek Központi Szövetségének a kezdeményezésére az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium, valamint a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság támogatásával. 

Az idei képzés megnyitója online streamelés mellett élőben zajlott meghívott vendégekkel az 

Apáczai Karon 

 

A megnyitó résztvevői: dr. Baranyi Péter rektor, Kövecsesné dr. Gősi Viktória dékánhelyettes, 

dr. Pergel Elza alpolgármester, Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

főosztályvezetője, Wurst Erzsébet, a Nyugat-európai Országok Magyar Szövetségének oktatási 

felelőse, Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő, dr. Cseh Sándor, a Győr Egyházmegyei 

Vagyonkezelő Központ igazgatója, dr. Lampert Bálint egyetemi adjunktus és dr. Pongrácz 

Attila dékán. (Fotó: Májer Csaba József) 

A megnyitóról több médium is beszámolt, az alábbi linken a Széchenyi István Egyetem 

beszámolója olvasható: https://www.uni.sze.hu/post/sz%C3%A9chenyi-istv%C3%A1n-

egyetem-a-h%C3%A9tv%C3%A9gi-magyar-iskol%C3%A1kban-

tan%C3%ADt%C3%B3kat-seg%C3%ADti-a-k%C3%A9pz%C3%A9s 

A találkozó célja, hogy olyan tanítás-módszertani, tudományos és kulturális ismeretekkel 

segítse a programon részt vevő pedagógusokat, amely tudásanyaggal gyarapodva még 

sikeresebben, még hatékonyabban közvetíthetik a magyar nyelvet és kultúrát a diaszpórában. 

A továbbképzésen 29 hétvégi magyar iskolában tanító pedagógus vett részt. A program 

végén a két évtizedes munka eredményeként már akkreditált két féléves képzés oklevelét 

kaphatják meg az idén végző első évfolyam résztvevői. A megnyitón Kövecsesné dr. Gősi 

Viktória egyetemi docens, dékánhelyettes, a képzés szakmai megvalósítója elmondta, hogy az 

idei pedagógiai-módszertani tréning a XXI. században jelentkező problématerületekre, 



kihívásokra kíván választ adni. Olyan korszerű módszertant közvetítenek, mely a kooperatív 

tanulást, az atipikus gyermekekkel kapcsolatos bánásmódot, a fejlesztő értékelést és a 

differenciált tanulásszervezést, a projektpedagógiát, az érzelmi intelligencia-fejlesztést, a 

néphagyományok, népszokások komplex feldolgozását, a magyar mint idegennyelv tanításának 

korszerű módszereit, a drámapedagógiát, a pedagógiai tervezést, valamint a digitális oktatást 

helyezi a középpontba. 

 

A képzés programjának rövid összefoglalása 

Az ötnapos képzés során a pedagógusok felelevenítettek, valamint újdonságként feldolgoztak 

számos elméleti és gyakorlati információt. Az első napon L. Stipkovits Erika 

szakpszichológus és pszichoterapeuta az érzelmi intelligencia kamaszkori fejlesztésének 

lehetőségeiről tartott izgalmas előadást, majd Martonosi Adrienn történelem és magyar nyelv 

és irodalom tanár, a győri diaszpóra csoport munkatársa, a játékos történelem tanítás rejtelmeibe 

kalauzolta a hallgatóságot. 

A továbbképzés második napján Dr. Bolla Veronika pszichológus és gyógypedagógus az 

atipikus fejlődésű gyermekek pedagógiai támogatására és segítésére hívta fel a figyelmet. Ezt 

követően Dr. Bukor Emese nyelvtanár, szaknyelvi mentor-lektor azokra a nehézségekre és 

kihívásokra világított rá, amelyek a magyar mint idegen nyelv tanítása során merülnek fel a 

mindennapokban. A napot Kádár Annamária pszichológus folytatta A mesék fontos szerepe 

az érzelmi intelligencia fejlesztésében című előadásával. A keddi napot Kövecsesné dr. Gősi 

Viktória egyetemi docens zárta, aki a LEGO eszközökkel önismereti és közösségfejlesztő 

játékok izgalmas világába kalauzolta az online workshop résztvevőit. 

A csütörtök délelőttöt Dr. Kolosai Nedda pszichológus, egyetemi docens a múzeumpedagógia 

offline és online gyakorlatával indította majd Halvax Júlia a soproni Hunyadi János 

Evangélikus Óvoda és Általános Iskola tanítója ajánlott módszereket a motivációhoz 

kisiskoláskorban. A negyedik nap programsorozatát Balatoni Katalin néptáncpedagógus 

folytatta és mozgatta meg a résztvevőket az Így tedd rá! Népi játék és néptánc módszertani 

képzés keretén belül. Ezt a sokszínű napot Dr. Lampert Bálint egyetemi adjunktus Gamificatio 

az oktatásban szabadulószobák felhasználásával workshopja tette teljessé. 

A harmadik nap Dr. Tóth-Bakos Anita érdekfeszítő előadását hallgathattuk meg a zene 

képességfejlesztő hatásáról. Majd Dr. habil K. Lengyel Zsolt történész, politológus, a 

Müncheni Magyar Intézet elnöke avatta be a közönséget a Bajorországi Magyar Iskola 

működésével kapcsolatos tapasztalatokba és a távlati céljaiba. Ezt követően a szerdai nap 

programsorozatának zárásaként Czippán Katalin tréner a Felkészítés a Fenntarthatósági 

fejlődési célok megvalósítására című előadását hallhattuk. 

A képzés záró napján Balogh-Pécsi Anett német nyelvtanár, drámapedagógus 

Kommunikációközpontú fejlesztés drámapedagógiai módszerekkel című előadásába kaphatott 

betekintést a hallgatóság, ezt követően pedig Szabó Krisztián, a Győri Kodály Zoltán Ének-

zenei Általános Iskola tanítója mutatta be a Varázserdő Projektet, mellyel többek között a 

művészet, néphagyomány, értékközvetítés témakörét érintette. A programsorozat zárásaként 

Dr. habil K. Nagy Emese egyetemi docens aktív csoportmunkával szemléltette a táblajátékok 

szerepét, jelentőségét a kognitív képességek fejlesztésében 



A képzés teljesítése 

A kurzus teljesítése és ezáltal az akkreditált továbbképzés tanúsítványának a megszerzési 

feltétele: egy pedagógiai portfólió elkészítése, feltöltése a megadott szempontok alapján. 

1. Projektfeladat (2021 augusztus – csoportmunka volt) 

2. Kurzuszáró feladat (2021 január csoportmunka volt) 

3. Kurzuszáró feladat (2021 augusztus) Egy foglalkozásvázlat elkészítése egyénileg 

bármilyen témához kapcsolódóan 

A foglalkozásvázlattal kapcsolatban az elkészítésnél alapvető szempont, hogy legalább kettő az 

alábbiakból jelenjen meg: kooperatív technika, vagy választott applikáció vagy 

fejlesztőértékeléshez kapcsolódó értékelőlap/kulcskártya…..stb. vagy drámapedagógiai eljárás. 

A portfólió feltöltésének határideje: 2021. október 15. 

A továbbképzést az idei évben is online tartottuk meg, és újdonságként nem felvett előadásokat 

adtunk le, hanem élőben streameltük az előadásokat, amelyeket ezzel párhuzamosan 

rögzítettünk is. Ezzel a megoldással lehetővé vált, hogy akik élőben be tudnak kapcsolódni, 

élőben követhették az előadásokat, kérdéseket tehettek fel vagy hozzászólhattak az 

elhangzottakhoz. A más időzónákban élők vagy akik munkájuk miatt élőben bekapcsolódni 

nem tudok pedig a felvételeket vissza tudták nézni, illetve a visszanézés lehetősége így bárki 

számára biztosított volt. A technikai megvalósítása (stream rendszer összeállítása, élő Youtube 

csatorna működtetése, a felvételek vágása és feltöltése) Nemes Zsolt kollégánk érdeme. 

Ez a fajta megoldás (élő stream és felvétele) nyerte el leginkább a résztvevők tetszést, amit a 

hetet értekelő kérdőívben is jeleztek, sőt volt, aki kérte, hogy a jövő évi képzésen is legyen meg 

ez a lehetőség. 

 

A képzés értékelése 

A képzést, ahogy fentebb már olvasható volt, most is egy értékelő kérdőívvel zártuk. A 

kérdőívet kitöltő résztvevők alapvetően elégedettek voltak a képzéssel. Ötfokú skálán (1: nem 

volt elégedett – 5: nagyon elégedett) az alábbi kérdéseket a következőképpen értékelték (átlag): 

 Mennyire találta hasznosnak a munkája szempontjából a képzést? 4,75 

 Milyen mértékben tudja használni munkája során a megismert technikákat, 

gyakorlatokat? 4.625 

 Milyennek ítéli meg a távoktatási felületet az elhelyezett tananyagtartalmak 

szempontjából? 4.625 

 Milyennek ítéli meg a távoktatási felületet kezelési gyakorlat szempontjából? 4.625 

 

A „Mely tartalmakat tudja azonnal beépíteni a pedagógiai gyakorlatába?” kérdésre jellemzően 

ezek a válaszok érkeztek:  

 A mesepszichológiát illetve a szabadulószobát még aznap alkalmaztam, amikor 

hallottam róla. 



 A játékos tanulást az online felületek segítségével. A Lego, szabadulószoba, őszi 

dalok, történelem tanítás módszerei, jutalmazás, mesék kiválasztásának szempontjai; 

előzőekből: bábozás, zöld napok  

 Az előadások anyagait és a megismert új programokat, internetes oldalakat. 

 Projekt alapú oktatás, dráma pedagógia, olvasás tanítása, ringatók 

 Kamaszokkal való foglalkozás, mese és drámapszichológia 

 

Mi az a három szó, ami eszébe jut a képzésről?kérdésre az alábbi válaszok érkeztek (a 

duplikációkat szűrtük.): elegendő, elkötelezettség, élménydús, érdekes, fantasztikus lehetőség, 

fejlődés, gyermekközpontúság, hasznos, információgazdag, izgalmas, köszönöm, kreativitás, 

lehetőség, összetartozás, profizmus, remek, segítség, segítség, szakmai, új ismeretek, új 

módszerek, változatos 

A válaszok szófelhőbe rendezetten:  

 

A továbbképzés tananyagai, kiegészítő tartalmait a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere 

János Kar által működtetett Diaszpóra távoktatási felületre helyzetük el a résztvevőknek. ide 

kerültek fel az előadások felvételei is. 

A továbbképzés során kétféle gyakorlatot valósítottunk meg. 1. előre felvett előadások naponta 

történő megnyitása és online workshopok (2020 augusztus, 2021 január), 2. élőben streamelt , 

majd feltöltött előadások és online workshopok (2021 augusztus). Résztvevőket kértük, hogy 

értékeljék, melyiket találták jobbnak, kedvezőbbnek? (indoklással) 

Egy kivételtől eltekintve mindenki a második lehetőséget (stream és felvétel) választotta. 

Legjellemzőbb indokok: Nem tudtam részt venni az előadásokon élőben, így éjszaka is 

visszanézhettem azokat. Ezeken aktívan részt tudtunk venni, kérdéseket feltenni, amire választ 

is kaptunk valamint a közös feladatmegoldás során élőben sokat tanultunk. Személyesebb, jelen 

idejű, rendszeresség, folyamatosság érzete van, élőbb. Jobban lekötötte a figyelmemet, és 

lehetőségem volt aktívan is bekapcsolódni. 

 



Kérjük, ide írja le észrevételeit, gondolatait, javaslatait! volt az utolsó értékelési pont, amire az 

alábbi válaszok érkeztek. (a válaszokat egy összegzés után illesztettük be.) 

Igazán értékes, sokrétű a programok összeállítása. Még több gyakorlati tanácsot szívesen fogadnék. A 

legós játék nagyon jól összehozta a csapatot, lebontotta az online falakat. 

Viktória és Bálint  szakmailag, emberileg maximálisan elkötelezettjei  a továbbképzésének és a 

diaszpórában a magyar nyelv tanításnak, náluk igazán tanúi lehetünk az érzelmi intelligencia 

megnyilvánulásának. 

Ami kicsit zavaró, hogy hosszú az értékelési idő a beadott feladatoknál. Korrekciós visszajelzés is jól 

jönne. 

Köszönöm, hogy itt lehettem, nekem nagyon sokat adott ez a 3 x 1 hét. 

Az előadások mellett az online workshopok alkalmazása sok lehetőséget kínál gyakorlati ismeretek 

szerzésére.  

Sajnos az én számítástechnikai képességeim korlátoltak, így nekem nagy nehézséget okozott a 

programok, linkek, online felületek összefésülése, az előre kiküldött programtól való eltérés (időbeli), a 

belépési rendszer is lehetne egyszerűbb - bár, most, hogy elfogadja a beadott jelszót, ez leegyszerűsödött 

nekem…., de lehet, hogy lett volna egyszerűbb megoldás is. Neki külön köszönöm a szabaduló szobás 

játékot, nagyon élveztem!  Mindenesetre nagyon hálás vagyok a munkátokért, rengeteg új dolgot láttam, 

hallottam, tanultam, a részvétel nagyon motivált! Ezer köszönet Salzburgból!  

Nagyon sok hasznos dolgot tanultam meg, érdekes információk birtokába jutottam. A 2021 es 

előadásokat sokkal élvezetesebbnek tartom, habár nem tudnám azt mondani, hogy az előző anyag nem 

volt hasznos. Nagyon szépen köszönöm a remek szervezést és a sok belefektetett munkát. 

Nekünk az USA nyugati partján augusztus közepén kezdődik az iskola, így esélyünk sem lett volna reszt 

venni a továbbképzésen, ha nem online és nem utólagosan megnézhető módon van. A személyes 

találkozás felbecsülhetetlen, de sokan nem tudnak utazni nagyon sok okból. Jó lenne, ha továbbra is 

lennének olyan továbbképzések, aminek nem feltétele a személyes megjelenés. Ha ilyen van, érdemes 

lenne a résztvevőktől kávészüneteket tartani es valamilyen bemutatkozó prezentációt kérni a közepén, 

amikor mar kicsit feloldódtak es többet megmutatnának magukról es az iskolájukról. 

 

Az augusztusi kurzus a távoktatási felületen 

Képernyőmentések a Diaszpóra távoktatási felületről (2021. augusztusi kurzus) 

 



 

 

 



 

 

 

 

Köszönjük a támogatást a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságnak, az Innovációs és 

Technológiai Minisztériumnak és az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi 

Szövetségének. 

 

Köszönjük továbbá Martonosi Adrienn, Szekres Beáta és Nemes Zsolt munkáját, akik 

segítségével az augusztus 23-27. közötti képzési időszak sikeresen megvalósulhatott. 

 

Az összefoglalót készítette: 

Kövecsesné dr. Gősi Viktória oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens 

Dr. Lampert Bálint egyetemi adjunktus 


