
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya támogatásával 2015. 

augusztus 23-tól 2015. augusztus 29-ig ismét megrendezésre került a Nyugati Magyar Tanár- 

és Óvodai képzés Veszprémben a Pannon Egyetem- Modern  Filológiai és 

Társdalmtudományi Kar- Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetében Dr. Cserhalmi 

Zsuzsanna és Dr. Navracsics Judit professzorasszony, az intézet igazgatójának vezetésével. 

 

A továbbképzés rövid programja: 

2015. aug. 24. Rektori köszöntő 

  Dékáni köszöntő 

  Takáts István adjunktus 

 

11:00-12:30 Pelcz Katalin: MagyarOK. A gyermekkori nyelvoktatás három korosztályban 

(modul- és élményalapú oktatási módszer 

14:30-18:00 Szita Szilvia: Szekvencia-alapú óraszervezés, új technológiák felhasználási 

lehetőségei 

 

2015. aug. 25. kedd  

9:00-10:30 Péczely Dóra (Helikon Kiadó): Gyermek- és ifjúsági irodalom 

11:00-12:30 Bozsik Ildikó: A kétnyelvűség megélése és nehézségei külhonban 

14:30-18:00 Pucsek Zsuzsa drámapedagógus foglalkozása 

 

2015. aug. 26. szerda 

9:00-10:30 Cserhalmi Zsuzsa: Az ismerősség és idegenség tapasztalatai az irodalomban 

11:00-12:30 példák, gyakorlatok 

14:30-15:30 Tóthné Simon Csilla: Kulturális nevelés az óvodában 

16:00  Városnézés Veszprémben 

 

2015. aug. 27. csütörtök 

9:00-9:45 Lengyel Zsolt: A magyar írás elsajátítási folyamatai 

9:45-10:30 Kántor Zoltán: Kisebbség és nyelvvédelem az EU-ban 

11:00-12:30 Bátyi Szilvia: Nyelvvesztés: első- és másodiknyelv 

14:30  Sándor Ildikó: Néptánc, népzene és hagyomány a pedagógiában 

 

2015. aug. 28. péntek 

9:00-12:30 Pathy Lívia: módszertani workshop. A hagyomány és kultúra viszonya:  

gyakorlatok, a nehézségek, a külföldi magyar intézmények (újságok, kiadók, 

Intézetek, egyházak, társaságok stb.) és a különböző oktatási szintek (létező 

vagy lehetséges, kívánatos) kapcsolatáról. 

 

14:30-16:00 Gedeon Márta: módszertani workshop. Lehetséges témakörök: a Nemzedékek 

és ünnepek témakör, Olvasás: magyarul; és egy konkrét nyelvtanítási feladat. 

 

 

 

 



A résztvevők ezúttal is a világ szinte minden 

tájáról érkeztek. Mindenhonnan, ahol magyart 

tanítanak, származásnyelvként, idegen 

nyelvként, anyanyelvként. Így voltak 

kollégák Ausztriából, Argentínából, 

Németországból, Kanadából, 

Lengyelországból, Szlovákiából, 

Svédországból és az Egyesült 

Államokból.Többen már ismerősként 

üdvözölték egymást, hiszen a rendezvény 

színvonala miatt sok az évente visszatérő tanár. 

 

Bár a pedagógusok életkora, származása, tevékenységi területe nagyon különböző volt, mégis 

összekötött minket a magyar nyelv, a magyar nyelv tanításának a szeretete, megőrzésének és 

továbbadásának az igénye. 

 

A csoport nagyon könnyedén tudott együtt gondolkodni, az előadókkal együttműködni, vagy 

éppen játszani, drámajátékozni, a workshopokban együtt dolgozni és a rövid szabadidőben 

jókat „szakmaizni”, beszélgetni. Óvodapedagógusoktól gimnáziumi tanárokig mindannyian 

találtunk hasznos útravalót a heti programban, melyek a további tanévekben gazdagíthatják, 

színesíthetik magyar nyelvi óráinkat. Nagyon örültünk, hogy a szervezők a tavaly ugyanitt 

elhangzott javaslatainkat figyelembe vették az idei program összeállításánál, így még 

hatékonyabb lehetett ez a továbbképzés, ahonnan hasznos ötletekkel és tele energiával tértünk 

haza a tanévkezdésre. 

 

Szinte mindegyik műhelymunkát, programot meg lehetne említeni a legjobbak között, 

amelyek valami többletet, valami mást adtak nekünk. Pl. Dr. Cserhalmi Zsuzsa magas 

színvonalú irodalmi előadását nagy érdeklődéssel hallgattuk, és közben újra egyetemi diáknak 

érezhettük magunkat,valamint megértettük, hogy egy irodalmi műnek nagyon sok értelmezése 

lehet, vagy Bátyi Szilviáét a nyelvvesztésről, ami napjainkban egy nagyon érdekes téma, 

továbbá Péczely Dórának, a Helikon Kiadó lelkes munkatársának magával ragadó 

könyvajánlását a modern ifjúsági irodalom remekműveiről, mégis az utolsó nap, módszertani 

workshopját emelnénk ki, amelyet Pathy Lívia szakmai vezető tanárnő /Ausztria/, és Gedeon 

Márta, egyetemi tanár /Lengyelország/ irányított, vezetett.  

Olyan módszertani játékokkal ismerkedhettünk meg, amelyek nemcsak színesítik a tanórát, 

hanem a tevékenységek során mozgásba belekapcsolva, több érzékszervre hatva kiválóan 

alkalmasak új ismeretek átadására, ezek begyakorlására és a régiek elmélyítésére.  

A szervezők nagyon jól megtalálták az elméleti és gyakorlati, módszertani foglalkozások 

arányát. Köszönet a munkájukért! Köszönet a városi történelmi sétáért a gyönyörű óvárosban! 

Jó érzéssel a szívünkben utaztunk haza. Minden külföldön élő, de magyart tanító kollégának 

ajánljuk a továbbképzést, ha a már meglévő szakmai ismereteit szeretné felfrissíteni, és új 

ötletekkel szeretne gazdagodni, vagy lelkes, külföldön tevékenykedő kollégákkal szeretne 

megismerkedni, új kapcsolatokat építeni.  

 

Oswald Krisztina és Németh Eszter 

 

  

 


