Győri képzés 2018

Tisztelt Elnök Asszony / Úr, Oktatási Felelősök és Kedves Mindnyájan!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság támogatásával az
idei évben ismét megrendezésre kerül
2018. augusztus 18-tól
2018.
augusztus 25-ig
a
„
Nyugati Magyar Tanár
- és
Óvodai
képzés”
Győrben a
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar közreműködésével ( 9022 Győr, Liszt
Ferenc utca 42. ).

Az egyetem képviselője: Dr. Földesi Péter Rektor.

A továbbképzés kapcsolattartója és vezetője: Dr. Cseh Sándor főiskolai tanár, Kövecsesné
Dr. Gősi Viktória
Dékánhelyettes és
Lampert Bálint
a Neveléstudományi Intézet Pedagógia Tanszékének munkatársai, ők már a korábbi
továbbképzések szervezésében és lebonyolításában is részt vettek.

A képzés eredményessége érdekében a mellékelt jelentkezési lapot kérem gondosan kitölteni
és a visszajelzést 2018. május 25-ig a következő e-mail címre: elisabeth.wurst@gmx.at vagy
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a
+00
43 1
94 418 82
-as faxszámra megküldeni szíveskedjenek. A
jelentkezések
elfogadása a
beérkezések sorrendjében
történik, ill. új jelentkezés esetén természetesen a jelentkező előnyt élvez. Mindazok, akik az
utolsó két képzésen indoklás nélkül nem jelentek meg (jelentkezésük ellenére), az idei
képzésen nem vehetnek részt.

A képzésen, mint eddig is az ellátás és szállás ingyenes.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága az utazási költségekhez történő hozzá
járulást támogatja,
az idén
is előreláthatóan 12 tengerentúli pedagógus számára.

A többi résztvevőnek, sajnos az idén sem áll rendelkezésre útiköltség hozzájárulás.

A szoros határidőre való tekintettel kérem a részvételi szándékot mielőbb, legkésőbb a fent
megjelölt időpontig
legyenek szívesek
megküldeni. Az elfogadott jelentkezőket a program kiküldésével értesítjük.

Esetleges kérdésekre szívesen állok rendelkezésre az alábbi elérhetőségen:

+ 0043 664 46 49 505.

Jelentkezéseket várva maradok üdvözlettel:
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Bécs, 2018. április 17.

Wurst Erzsébet sk.

Nyugati Oktatási szervező

A program várható témái:

- Kultúra és nevelés

- A magyar, mint idegen nyelv tanításának alapkérdései

- A kétnyelvűség gyakorlati problémái

- Anyanyelv-pedagógia

- Művészetterápia – hagyományok-önismeret – zeneterápia-néptánc

- Környezetismeret a tanításban
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- Őrszavak” Magyarságismereti Tanítás – módszertani Folyóirat Szórványban Élőknek „című

negyedévenként megjelenő online lap bemutatása

Megjegyzések:

1. Sajnos jelenleg csak ilyen formátumban látható a jelentkezési lap.

Aki nem tudja kimásolni a Jelentkezési lapot kérem írjon a szakacsl@gmail.com vagy a elisab
eth.wurst@gmx.at
email címre

és *.docx formátumban küldöm.

2. A jelentkezési lapot számítógépen kérnénk kitölteni!
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JELENTKEZÉSILAP

Nyugati Magyar Tanár- és Óvodai képzés Győrben

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

Apáczai Csere János Kar

2018. augusztus 18 – 25-ig

(Kérjük az adatlapot géppel töltse ki!)
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1. Név …………………………………………………..…..……………………

2. Lakcím: ország ………………………… város …………………………...

utca, házszám ………………………………… irányítószám ……….

3. Elérhetőség: E-mail …………………………………………………………...

Telefon / Fax (ország-körzet-személyes hívószám) ……………..…………………

4. A magyar közösség neve: ……………………………………………………

5. Iskola / Óvoda neve: ………………………………………………………….

6. Alsó tagozat igen/nem; Felső tagozat igen/nem; Gimnázium igen/nem

7. Egyéb ………………………………………………………………………….

8. Képzéshez javaslatok, kérések(kötelezö kitölteni).

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Érkezés: 2018. augusztus 18. (szombat), távozás: 2018. augusztus 25. (szombat).

Csak egész heti részvételre fogadunk el jelentkezést. A szállás kétágyas szobákban történik,
kérjük az étkezéssel kapcsolatos kívánságot (
allergia,
vegetáriánus
stb.) jelezni.

……………………………….

…………………………….

(Hely, dátum)

(Aláírás)
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.
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