HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLÁK VILÁGTALÁLKOZÓJA
A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA KÖVETEI A VILÁGBAN
Találkozó és továbbképzés a diaszpórában élő magyartanárok számára
2012. július 9–15. Balassi Intézet
A találkozó programja érdekes és szerethető országként kívánja bemutatni a mai Magyarországot. A résztvevőkkel közösen igyekszünk megtalálni
azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek felkelthetik egy harmadik vagy negyedik generációs magyar származású fiatal érdeklődését, vagy amelyek
segítenek megtartani egy alig néhány éve szüleivel együtt kiköltözött gyerek kapcsolatát hazájával. A találkozót Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes
úr nyitja meg.
A közösségépítés több szinten is megjelenik: ötletekkel segítjük a kinti közösségépítést, a helyszínen létrehozzuk a külhoni magyar iskolák tanárainak
csoportját és hálózatát, így kapcsolva össze a hazai és a külhoni kollégákat a további szakmai kapcsolatok megerősítése céljából. Kikapcsolódást is jelentő
művészeti, néprajzi programjaink ízelítőt nyújtanak a színvonalas magyarországi kínálatból, hogy a külhoni magyar szervezetek képviselői személyes
élményeken keresztül lehessenek részesei az itthoni kulturális életnek.
A szakmai program az előadások mellett 7 csoportban megtartandó műhelymunkával válik majd teljessé. A nyelvoktatási kérdések szorosan
összefonódnak a magyarságismereti programokkal. Közösségépítési technikák egészítik ki a pedagógiai-módszertani gyakorlatokat. Kulturális élmények
beiktatásával minta-programokat kínálunk Magyarország felfedeztetéséhez a tanároknak. Web 2.0 alkalmazások bemutatásával és gyakorlati kipróbálásával
a felkészülést, a heti rutint igyekszünk frissíteni, élvezetesebbé tenni.
A találkozóra 5 kontinens 40 országának 100 magyartanárát várjuk a következő országokból: Argentína, Ausztrália, Belgium, Brazília, Bulgária,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Lengyelország, Norvégia, Svájc, Szlovénia, Új-Zéland, Uruguay; Ausztria, Franciaország,
Hollandia, Horvátország, Németország, Románia, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna; Egyesült Államok, Kanada.
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